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 . الفصول  رواه عنه يف شرح٣٢٦قال ابن حابس يف شرح الكافل ص )١(
 .حكى ذلك يف مقدمة بعض النسخ املخطوطة لشرح النكت  )٢(
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 : وقد كان العمل يف التحقيق كما يلي
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بن فوا مع بعض األئمة كاإلمام أمحد  نسة إىل مطرف بن شهاب، وهم فرقة زيدية هادوية اختل)١(
وقد كثر . بن محزة اسليمان، واإلمام املنصور باهللا عبداهللا بن محزة، ومتت إبادم يف عصر 

ض يرى أن اإلمام عبداهللا بن محزة كان يواجه الغزو الكردي العنيف اللغط حول قتلهم فالبع
بقيادة األمري وردسان، ومل يكن الوضع يتحمل املعارضة فقتلهم ؛ ألم يف لغة القاموس 
السياسي تعاونوا مع األعداء وجهزوا اجليوش لقتاله فالقتل إمنا هو حلماية الدولة وهذا من حقه 

 أما البعض اآلخر فريى استحقاقهم للقتل لسبب ديين كفروا .هكزعيم مسئول عن شئون دولت
 واهللا أعلم . به
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 .قرية يف جنوب غرب صنعاء، وقد اتصلت اليوم بصنعاء  )١(
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 .قرية يف خمالف بين قيس يف بين مطر غرب صنعاء  )١(
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والثاينفاألول
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 . ١٤٣أمايل أيب طالب ص )١(
 .  ٢٨٨٩٢ العمال رقم كرت )٢(
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)النية :أوهلا :)١(فروض الوضوء مثانية  ( :ةمسأل 
:&!$ tΒuρ (#ÿρ â� É∆é& �ωÎ) (#ρ ß‰ ç6 ÷èu‹Ï9 ©!$# tÅÁ Î=øƒèΧ ã&s! tÏe$!$#^ ]٥:البينــة[ 





  ويـدل

 #))
((

 )٢($



 #))


((

 )٣(والنية: 
                                                                                       

أخرجت النية، : أخرجت االستنجاء، والتسمية، وعند األحناف أربعة:  وعند الشافعية ستة)١(
 .واالستنجاء، والتسمية، والترتيب، وجعلت ما استثنته من السنن إال االستنجاء فليس بشيء 

، ١٩٠٧رقم  ، ومسلم١ رقمالبخاريو، وأصول األحكام خ، ١/٤٦الشفاء ، و١/٣٨شرح التجريد )٢(
 .٢/١٤ والبيهقي ،٤٢٢٧ه رقم وابن ماج ،١٦٤٧ رقم ، والترمذي٢٢٠١وأبو داود رقم 

، وأصول ١/١٧٠، واالعتصام ١/٤٦والشفاء ، ١/٣٨وشرح التجريد ، ١٦٨ أمايل أيب طالب ص)٣(
 .٧٩٠٨األحكام، ومسند الفردوس رقم 
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)الستنجاء ا :والثاين(: مسألة
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)٤()ستنشاقِال ومن مجلته املضمضة وا    ، غسل الوجه  :والثالث(: مسألة
&$ pκš‰r' ¯≈ tƒ šÏ%©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u #sŒÎ) óΟ çF ôϑè% ’ n< Î) 

                                                                                       

 .١٩٩/ ١االعتصام، وحكام وأصول األ،١/٣٣وشرح التجريد ، ١/٤٦واألمايل، ٧٢ املسند ص)١(
، ١/١٦٨، والبيهقي ٢٣٦ داوود رقموأبو، ١١٣الترمذي رقمو ، ١/٢٥١، واالعتصام ١/٣٥شفاء ال )٢(

 .٢٦٢٣٨ومسند أمحد رقم
مرن ((:  بلفظ١٩الترمذي رقم، و١/٢٠٠أصول األحكام، واالعتصام ، و١/٣٤ شرح التجريد)٣(

فس اللفظ ن ، والنسائي ب))كان يفعله# ن رسول اهللا ازواجكن أن يستطيبوا باملاء فإين أستحييهم، فإ
، ١/١٤٢، واملصنف البن أيب شيبة ١٤٤٣، وابن حبان رقم ٤٥١٤ ، ومسند ايب يعلى رقم ٤٦رقم

 .٢٦٠٥٣، ومسند أمحد رقم ١٣٧٩/ ٣، ومسند إسحـاق بن راهويه ١/١٠٦والبيهقي 
 .ن وعند الشافعية واحلنفية أن املضمضة واالستنشاق من السن )٤(
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’ n< Î) È÷t6 ÷ès3ø9$# 4^ ]٦: املائدة[ 
وقلنا


$
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)ِنيقَفَرِم غسل اليدين مع الْ    :والرابع(: مسألة

&öΝ ä3tƒ Ï‰ ÷ƒ r&uρ ’ n< Î) È,Ïù#t�yϑø9$# ^
 #

)٣(
                                                                                       

، ٩٩٨، ومسند أمحد رقم١١١ وأبو داود رقم،١/٢٠٤واالعتصام وأصول األحكام،  ،١/٢٩ األمايل )١(
 .، بألفاظ مقاربة١١٩٧، ١٠٢٧

، وأبو داوود ١٦٢، والبخاري رقم١/٢٠٥أصول األحكام، واالعتصام و، ١/٤٠ شرح التجريد)٢(
 ثالثًاتوضأ فمضمض  #إن رسول اهللا ((:  بلفظ$ عن علي ٤٠٤، وابن ماجه رقم ٢٤٥رقم

 .١/٤٨، والبيهقي ١١رقموسنن النسائي . ))واستنشق ثالثًا من كف واحد
 ١/٤٢وشرح التجريد، ١/٨٣ويف أصول األحكام، والدار قطين ، ١/٢١٠، واالعتصام ١/٥٠الشفاء  )٣(

 .))إذا توضأ يدير املاء على مرفقيه(( :بلفظ
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&’ n< Î) È,Ïù#t�yϑø9$# ^
 #
)١()ه مـع األذنـني     مسح الرأس كلِّ   :واخلامس(: مسألة
&(#θ ßs |¡ øΒ$#uρ öΝ ä3Å™ρ âã�Î/ È÷t6 ÷ès3ø9$#^

&(#θ ßϑ£ϑu‹tF sù #Y‰‹Ïè|¹ 
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 #


)٢(  #
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 .رأس، وجعلت تعميمه ومسح األذنني من السنن وعند الشافعية ولو شعرة ، واحلنفية ربع ال)١(
أنه إذا توضأ أدار املاء ((: ، بلفظ٤٣٤، والبخاري رقم ١/٥٤ بلفظ مقارب، والشفاء١/٣٦ األمايل )٢(

 .، بلفظ مقارب١٢٢، وأبو داود رقم ١٨٣، وابن ماجه رقم ))على مرفقيه
، وابن ماجه ٣٧رمذي رقم، وأصول األحكام، والت١/٢٠٥، واالعتصام ١/١٤٠ شرح التجريد )٣(

 . ١/٨٦، وسنن النسائي ١٣٤وكذلك أبو داود رقم. ))واألذنان من الرأس((:  بلفظ٤٤٣رقم
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)غسل الرجلني مع الكعبني   :والسادس(: مسألة
&öΝ à6n=ã_ ö‘ r&uρ ’ n< Î) È÷t6 ÷ès3ø9$# ^ 


 #)١($

))((
) ٢(.

 #


))(() ٣(.
  والوجـه 

 
)ض على الذاكر ر التسمية فَ  :والسابع(: مسألة

 #))
((

)٤(
                                                                                       

شرح معاين أصول األحكام، وو، ١/٥٩والشفاء  مبعناه، ١/٥٥واألحكام ، ١/٤٦شرح التجريد  )١(
، والطرباين يف ))تكان يغسل رجليه يف الوضوء سبع مرا((:  بلفظ١/٢٤٠، وفتح الباري ١/٤١اآلثار 
 .٦٨٤ رقم٢٤/٢٧٠الكبري 

شفاء ال، وكذلك أصول األحكام، و١/٢١١، واالعتصام ١/٤٦، وشرح التجريد ١/٣٥ األمايل )٢(
 . ١١١، والنسائي رقم١/٥٩

، وابن ١٧٣، وأبو داود رقم١/٥٩، وأصول األحكام، والشفاء ١/٤٥، وشرح التجريد ١/٦١ األمايل )٣(
 .، بألفاظ مقاربة١/٢٤١، وجممع الزوائد ١/١٠٨، والدار قطين ١/٧٠ ، والبيهقي٦٦٥ماجه رقم

، وأصول ١/٥١، وشرح التجريد ))ال وضـوء ملن مل يذكر اسم اهللا((:  بلفـظ١/٣٠ايلـاألم )٤(
ال صالة ملن ال وضوء له وال وضوء ملن مل ((: بلفظ١٠١، وأبو داود رقم١/٦١األحكام، والشفاء 
 .١/٧٢، والدار قطين ١/٤١، والبيهقي٣٩٨ثله ابن ماجه رقم، وم))يذكر اسم اهللا عليه
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 )الترتيب بني هذه األعضاء   :والثامن(: مسألة
&#sŒÎ) óΟ çF ôϑè% ’ n< Î) Íο4θ n=¢Á9$# (#θ è=Å¡ øî$$ sù 

öΝ ä3yδθ ã_ ãρ ^


 #))
((

) ١(
 

 :)بعوسننه أَر( :ـلفص
يف أولـه    غسل اليدين  : منها األوىل(: مسألة (

 #
$:)٢(

&#sŒÎ) óΟ çF ôϑè% ’ n< Î) Íο4θ n=¢Á9$# (#θ è=Å¡ øî$$ sù 

öΝ ä3yδθ ã_ ãρ ^
 #$ ))((


 )رفة واحـدة   اجلمع بني املضمضة واالستنشاق من غَ      :ةوالثاني(: مسألة

$ #
                                                                                       

بن حبان وا، ١٥٦٦فتح الباري رقمو، ١٢١٨، ومسلم رقم٢/٤٠والشفاء ، ١/٤٧ شرح التجريد )١(
، وابن ماجه ٨٦٢، والترمذي رقم١٨٥٠سنن الدارمي رقمو، ٥/٩٣البيهقي و، ٣٩٤٤رقم
 .١٩٠٥، وأبو داود رقم٣٠٧٤رقم

اخل ، ومثله يف …))رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حىت أنقامها((: ن أيب حية قال ع٤٨ الترمذي رقم )٢(
 .١١٦سنن أيب داود رقم 
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 ؛) مسح الرقبة مع الـرأس   :ةوالثالث(: مسألة
 #)) 

((
)١(. 
)ثانية وثالثـة    تكرار الوضوء  :ةوالرابع(: مسألة

 #))

(() ٢(


)٣()لُّ خارج من السبيلنيك: أحدها: رينقض الوضوء مخسة أمو(: مسألة

&÷ρواألصل r& u!$ y_ Ó‰ tnr& Ν ä3Ψ ÏiΒ z ÏiΒ ÅÝ Í←!$ tóø9$#^] ٤٣: النسـاء[
 $

 
))
((

) ٤(
                                                                                       

، ويف ١/٦٨، والشفاء ١/٢٢٥ واالعتصام  وأصول األحكام،،١/٥٢، وشرح التجريد ١/٥٦ األمايل )١(
 .))قي الغلمن توضأومسح على عنقه و((:  بلفظ٢/٣٦٥االحتافات السنية 

رواه ابن ماجه عن أيب و، ١/٦٠وأصول األحكام، والشفاء ، ١/٢٢١، واالعتصام ١/٤٣لتجريد شرح ا )٢(
 .٤٥، والترمذي رقم٥٣٣ رقم١/٢٥١ بلفظ مقارب، وورد املعىن يف املستدرك ٤٢٠بن كعب رقم

 جعلتها الشافعية مخسة أيضا ولكنها جعلت من مجلة النواقض ملس الرجل زوجته بغري حائل وكذلك )٣(
 .فرج ومل تذكر الدم وال القيء وال كبائر العصيانمس ال

 . ١/٤٤ ، ونصب الراية١/٧٣، والشفاء ١/٢٣٤، وأصول األحكام كما يف االعتصام ١/٥٤شرح التجريد  )٤(
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 الدم السائل  :والثاين(: مسألة
#:))((

 ،)و()  املصل والقيح
)داخالن يف حكم الدم

)َء الفم لْه أن يكون مِ   وأقلُّ القيء الذارع  :والثالث(: مسألة


)١ ()ِة حاٍل كان  النوم املزيل للعقل على أي     :والرابع(: مسألة
 ويـدل-

- #))
((

 )٢(
)و( )     اإلغماء واجلنون داخـالن يف حكـم

)النوم
 

)٣ ()ائر العصيان ـ كب :واخلامس( :مسألة
 #

)٤ (
                                                                                       

 . شرطت الشافعية واحلنفية بالنوم أن يكون النائم غري ممكٍِّن مقعدته من األرض )١(
، وأصول األحكام، ١/٢٣٥، واالعتصام ١/٧٥والشفاء ، ١/٥٦وشرح التجريد ، ١/٢٣٨ األمايل )٢(

وكاء السه العينان فمن ((:  بلفظ$ كالمها عن علي ٢٠٣، وأبو داود رقم٤٧٧ورواه ابن ماجه رقم
 .١/١١٨، والبيهقي ٨٧٥ رقم١٩/٣٧٢، والطرباين يف الكبري ))نام فليتوضأ

 . مل جتعله احلنفية من النواقض )٣(
 . مبعناه ١/١٠٢، واملهذب ١/٢٣٨واالعتصام وأصول األحكام، ، ١/٧٨شفاء الو، ١/٥٧شرح التجريد  )٤(
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 )غسل اجلنابة :  أحدها :والواجب من الغسل أربعه   (: مسألة
 &βÎ) uρ öΝ çGΖ ä. $ Y6 ãΖ ã_ (#ρ ã�£γ©Û $$ sù^] ٦: املائـدة[
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)غسل احلـيض  والثاين(: مسألة
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 #))

(() ٢(
)غسل النفاس والثالث(: ةمسأل
$ ))((

) ٣(
                                                                                       

بن علي   قول زيد وهو.))وعند أيب حنيفة والشافعي أن املعاصي ال تنقض الوضوء((: بزيادة) ب(يف  )١(
 .١/٩٩شرح األزهار . ý$الظاهر من مذهب املؤيد باهللا  و$

والبخاري ، ١/١٧٣والشفاء أصول األحكام ،  ، و١/٢٦٧، واالعتصام ١/٩٥ شرح التجريد )٢(
، ٦/٨٣، ومسند أمحد ٢٠١، والنسائي رقم٢٨٥، وأبو داود رقم٦٢٦، وابن ماجه رقم٣١٤رقم

، وسنن النسائي ١/٢١٩، وسنن الدارمي ١/١٠٢، وشـرح معـاين اآلثار ١/١٧٠والبيهقي 
  . أيب حبيشواملرأة هي فاطمة بنت. فذري الصالة أيام أقرائك: ، ويف رواية١/١١٠

، واالعتصام ١/٧٥ $، واألحكام لإلمام اهلادي ٧٤، والدار قطين عن عمر رقم١/١٧٩ األمايل )٣(
 .٣١١، وأبو داود رقم١٣٩، وقد روي هذا احلديث عن أم سلمة، والترمذي رقم١/٢٧٢
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)١()غسل امليـت  :والرابع(: مسألة

  


 )٢ ()النية: أحدمها: وللغسل فرضان (: مسألة
)والثاين    إجراء املاء على مجيـع

(( #)البدن مع الدلك  
((

) ٣(.





 $#))(( )٤(
)والوضوء بعد االغتسال واجب على من أراد الصالة    ( :مسألة

 $: ))
((

) ٥( $
                                                                                       

 .والدليل على وجوبه) أ( يف)١(
 . عند احلنفية من مسنونات الغسل )٢(
، ٢٤٨م، وأبو داوود رق١/١٧٨والترمذي ، وأصول األحكام، ١/٩٨ والشفاء ،١/٧٠شرح التجريد  )٣(

 .٢٧٣٧٩ العمال رقموكرت، ١/١٧٩ي ، والبيهق٥٩٧وابن ماجه رقم
 .١/٩٨شفاء ال، و٩٠املسند ص )٤(
إن ((:  بلفظ٢/٦٩ومصنف ابن أيب شيبة ، ١/٩٩، وأصول األحكام، والشفاء ١/٧١شرح التجريد  )٥(

  .))الغسلعليا كان يتوضأ بعد 
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((#)وغسل اجلمعة (: مسألة

(()١(
)العيدين()و(: مسألة

 $))#
(() ٢(

# )٣ ()اإلحرام سنة()و(: مسألة
) ٤(




 #اـأم
) ٥ (أماý$

                                                                                       

 وابن ماجه رقم ،٤٧٩، وأصول األحكام، والترمذي رقم١/٢٥٥، واالعتصام ١/٧٣شرح التجريد  )١(
و أمحد يف مسنده ، ٦٨١٨ رقم ٧/١٩٩، والطرباين يف الكبري ١/٢٩٥، والبيهقي ١٠٩١

النسائي و، ١٠٩١بن ماجه رقموا، ٣/٩٢، وسنن النسائي ٣٥٤ داوود رقموأبو، ٢٠١٩٧رقم
 .١/١١٩، وشرح معاين اآلثار ٣/١٩٠لبيهقي ، وا١٦٨٤رقم

 .١/٨٥، ونصب الراية ١/٤٣٤الشفاء، )٢(
 . وزادت الشافعية غسل الكسوفني وغسل االستسقاء )٣(
ي لِّاغتسلي واستنثري مث أِه(( : بلفظ٢٥٩٤وابن خزمية رقموأصول األحكام، ، ١/٧٤شرح التجريد  )٤(

 .٣٠٧٤ابن ماجه رقمو، ١٢٣١٨ رقم٥وكنـز العمال ج، ٢/٤٨، والدارمي ٥/١٦٤، والنسائي ))حرميأو
 .٤٢٤٠، وسنن النسائي رقم١٨٦٥، وأبو داود رقم١٢٢٩، ومسلم رقم١٤٩٨،١٤٩٩ البخاري رقم)٥(
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)٢٦( 


فالكثري ما ال يغلب على الظـن أن        :  قليلٌ وكثري  :املاء ضربان (: مسألة

ـ            كِِرالنجاسة مستعملة باستعماله؛ كالبئار النابعة، واألـار اجلاريـة، والِب
)ري لونه، أو رحيه، أو طعمه     ه إال ما غ   س وال ينج  ،الواسعة

#))
((

) ١( #))
((

) ٢(


وهو ما يغلب على الظن أن النجاسة        والقليل هو ما دون ذلك    (: مسألة
) يغريه وينجسه كلُّ ما القاه من النجاسة سواٌء غيره أو مل          .تستعملُ باستعماله 

 #))
((

؛  ) ٣ (



                                                                                       

إن املاء ال ينجسه شيء إال ما غلبه على رحيه أو طعمه ((:  بلفظ١/١٩٠واالعتصام ، ١/١٤٤ الشفاء )١(
، والدار ١/٤، والبيهقي ٦٦، وأبو داود رقم٥٢٠اجه رقم، وابن م٦٦وسنن الترمذي رقم ))أو لونه
 .١/٢٩قطين 

، ١/١٧٣ والنسائي،١/١٩٢، وأصول األحكام، واالعتصام ١/١٠ وشرح التجريد ،٨٥ املسند ص)٢(
 .٦٦، والترمذي رقم١/٢٥٨، والبيهقي٥٢٠وابن ماجه رقم

، ومسلم ١٠٣اوود رقم، وأبو د١/٢٢٠وجممع الزوائد ، وأصول األحكام، ١/١٩شرح التجريد  )٣(
 .١، والنسائي رقم٢٧٨رقم
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)٢٧( 

_&t“ô)وُء باملاء الـنجس   ـوال جيوز الوض  (: مسألة ”�9$#uρ 

ö�àf ÷δ$$ sù ∩∈∪^] ٥: املدثر[&çνθ ç7Ï⊥tGô_ $$ sù^ 
]٩٠:املائدة[

) باملـاء املغصـوب    وال جيوز الوضوءُ  (: مسألة  &Ÿωuρ 

(#θ Ý¡ y‚ ö7s? }̈ $ ¨Ψ9$# öΝ èδu!$ u‹ô©r&^ ]٨٥: األعراف[#
))((

) ١ (
 

هو الذي يتساقط   ()ملاء املستعمل ا()و(: مسألة
((#)من األعضاء عند الطهارة   

((
) ٢ (،


وال جيوز الوضوء باملاء الذي خالطه من األشياء الطاهرة ما غري (: مسألة
     لونه أو رحيه أو طعمه تغيري نـع  مت فإن خمالطته للماء ال      ؛ا سوى التراب  ا ظاهر

)من استعماله 



                                                                                       

، ٦/١٠٠، ١/٢٦، والدار قطين ٢٠٧١٤، ومسند أمحد رقم٣/٢٨٣، وفتح الباري ٨/١٨٢  البيهقي)١(
 .٤/١٧٤وجممع الزوائد 

 واملرأة بفضل ، أن يغتسل الرجل بفضل املرأة# ى رسول اهللا((:  بلفظ١/٥٩شرح التجريد  )٢(
وقد جاء من عدة طرق منها عن احلكم بن عمر أن . ١/١٤٢الشفاء  وأصول األحكام،و، ))الرجل
، ٦٤،٦٣والترمذي رقم ،٨٢أخرجه أبو داود رقم. ى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور املرأة #النيب 

 .١/١٩١، والبيهقي ٣٧٣وابن ماجه رقم
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)٢٨( 


 مـا ال    ي كل خارج من سبيلَ    :أحدها: النجاسات مثانية أمور  (: مسألة

)يؤكل حلمه من احليوانات   
))


((

) ١(
#

#:)) 
((

)٢(
 الدم السائل ويف حكمه املَصلُ والقيح      :والثاين(: مسألة

&÷ρ r& $ YΒyŠ % ·nθ àÿó¡ ¨Β ÷ρ r& zΝ ós s9 9�ƒ Í”∴ Åz …çµ ¯ΡÎ*sù ê[ô_ Í‘^ ]١٤٥: األنعــام[


 $#
))
(()٣(

                                                                                       

بن عدي ، وا١/١٠٤الشفاء  بلفظه، و١/١٧٣وأصول األحكام، واالعتصام ، ١/٢٤شرح التجريد  )١(
 .١٦١١، ومسند أيب يعلى رقم١ رقم ١/١٢٧، وسنن الدار قطين ١/١٤، والبيهقي ٢/٩٨

، ١/١٧٤، واالعتصام ))إا ركس((:  بلفظ٣٦، ويف ص١/١٠٥، والشفاء ١/٣٤شرح التجريد  )٢(
 . ٣٨، والنسائي رقم١/١١٤، وابن ماجه ١٧الترمذي رقموأصول األحكام، و

، وأخرج الدار قطين ١/١٣٩والشفاء ، وأصول األحكام، ١/٢٢ وشرح التجريد، ٥٩ املسند ص)٣(
ال بأس ببول ما يؤكل ((:  بلفظ٧٢، والترمذي رقم))ما أكل حلمه فال بأس ببوله((:  قال١/١٢٨

= 
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)٢٩( 

) الذارع القيُء:والثالث(: مسألة



ـ :والرابـع (: مسألة )١ ()ةامليت &ôM tΒÌh�ãm ãΝ ä3ø‹n=tæ èπ tGøŠyϑø9$#^ 

))#))]٣: املائدة[
) ٢(.


)اخلمر:واخلامس(: مسألة    &$ yϑ̄ΡÎ) 

ã�ôϑsƒø:$# ç�Å£øŠyϑø9$#uρ Ü>$|ÁΡF{$#uρ ãΝ≈s9ø—F{$#uρ Ó§ô_Í‘ ôÏiΒ È≅yϑtã Ç≈sÜø‹¤±9$# çνθç7Ï⊥tGô_$$sù^]٩٠: املائدة[
#))

((
) ٣(،

)٤ ()الكلب:والسادس(: سألةم
#))((

؛)٥ (
                                                                                       

. ))أن املاء إذا خالطه فرث ما يؤكل حلمه مل ينجسه((:  بلفظ٥٦٦ رقم١/٢٦٣واملستدرك . ))حلمه
:  بلفظ١/١١٠، وروى شرح معاين اآلثار ))بأبوال ما أكل حلمهال بأس ((:  بلفظ١/٢٥٢والبيهقي 

 .))قال كل ما أكل حلمه فال بأس ببوله((
 . استثنت الشافعية املوتى من البشر)١(
 .٥٢١١وفتح الباري رقم، ١/١٨٤ واالعتصام ، وأصول األحكام ،١/١٢٠الشفاء ، و١/٢٧شرح التجريد  )٢(
االعتصام ، و٢/٤٠٩ للهادي ، وأصول األحكام، واألحكام١/١١٦، والشفاء ١/٩شرح التجريد  )٣(

 .١٧٣٣، ومسلم رقم٣٤٠١ ، وابن ماجه رقم٤/٢٩١، والترمذي ٤٠٨٧والبخاري رقم ،١/١٨٠
 . واستثنت احلنفية شعره )٤(
، ٢٨٠ ومسلم رقم ،١/١٨٣ واالعتصام ،١/١١٠الشفاء ، وأصول األحكام، و١/١٨شرح التجريد  )٥(

، وابن حبان رقم ١/٦٥، والدار قطين ١/٢٤١، والبيهقي ٣٦٥ابن ماجـه رقم، و٧٣وأبو داود رقم 
 .١/٢١، وشـرح معاين اآلثار ١٢٩٨
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)٣٠( 

& ÷ρ. )اخلنـزير:والسابع(: مسألة r& 

zΝ ós s9 9�ƒ Í”∴ Åz …çµ ¯ΡÎ*sù ê[ô_ Í‘^ ]١٤٥: األنعام[  
)١ ()املشرك باهللا تعاىل  :والثامن(: مسألة

&$ yϑ̄ΡÎ) šχθ ä.Î�ô³ ßϑø9$# Ó§ pgwΥ^ ]٢٨: التوبة[،


)النيـة  :أوهلا: فروض التيمم مخسة  (: مسألة


)همسح الوجه كلِ  :وثانيها(: ألةمس & öΝ n=sù (#ρ ß‰ ÅgrB 

[!$ tΒ (#θ ßϑ£ϑu‹tF sù #Y‰‹Ïè|¹ $ Y6 ÍhŠsÛ (#θ ßs |¡ øΒ$$ sù öΝ à6Ïδθ ã_ âθ Î/ Ν ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r&uρ çµ ÷Ψ ÏiΒ^]٦: املائـــدة[ ،


)مرفقنيـ مسح اليدين مع ال    :والثالث(: مسألة

&Ν ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r&uρ^ 


#))
((

) ٢ (
)التسمية فرض على الذاكر   :والرابع(: مسألة


                                                                                       

 . وعند الشافعية واحلنفية أنه طاهر)١(
والترمذي  ،١/٢٦١، واالعتصام ١/١٥٩والشفاء وأصول األحكام، ، ١/٨٣، وشرح التجريد ٨٦املسند ص )٢(

 .١/٢٠٧، والبيهقي٨٧٥ رقم١/٢٩٨ والطرباين يف الكبري ،٦٣٤ رقم١/٢٨٧، واملستدرك ١٤٤رقم
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)٣١( 

) واجـب   الترتيب بني هذه األعضاء فرض     :واخلامس(: مسألة
&&(#θ ßs |¡ øΒ$$ sù öΝ à6Ïδθ ã_ âθ Î/^


&öΝ)وال جيوز التيمم إال عند عدم املاء     (: مسألة n=sù (#ρ ß‰ ÅgrB 

[!$ tΒ (#θ ßϑ£ϑu‹tF sù #Y‰‹Ïè|¹ $ Y6 ÍhŠsÛ^)و(تذَّعر 
 &Ÿωuρليه استعماله ع

(#θ à)ù=è? ö/ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r' Î/ ’ n< Î) Ïπ s3è=öκ−J9$#^ ]؛]١٩٥: البقــرة&$ tΒuρ Ÿ≅ yèy_ ö/ä3ø‹n=tæ ’ Îû 

ÈÏd‰9$# ô ÏΒ 8l t�ym ^ ]٧٨: احلج[ 
)وال جيوز إال بـالتراب الطـاهر      (: مسألة &(#θ ßϑ£ϑu‹tF sù 

#Y‰‹Ïè|¹ $ Y6 ÍhŠsÛ^ ،
)احلـالل (: مسألة



)ب أن يكون التراب مما يعلَق باليد عند الضـرب         وجي(: مسألة

 &(#θ ßs |¡ øΒ$$ sù öΝ à6Ïδθ ã_ âθ Î/ Ν ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r&uρ çµ ÷Ψ ÏiΒ^   ،


ومن أراد التيمم ضرب بيديه ضربةً على التراب فمسح مـا          (: مسألة
أخرى وفرج بني أصابعهما ومسح اليد الـيمىن        وجهه، مث ضرب ما ضربة      

# )باليسرى واليد اليسرى باليمىن   
) ١ (

                                                                                       

 .هه مث ضرب ضربة ألخرى فمسح يديه ضرب بيده على اجلدار مث مسح وج١/٨٤شرح التجريد  يف )١(
= 
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)٣٢( 

)ريضةٌ واحدة ونافلتها  وال يصلَّى بتيمٍم واحٍد إال ف     (: مسألة
))

((
)١(

#؛ 
 وإمنا قلنا:

.)٢()وال يتيمم للصالة إال يف آخر وقتها(مسألة
لـفص


 $

)))٣(
((

) ٤(


)٥ () أيام  احليِض ثالثة أيام، وأكثره عشرةُ     أقلُّ(: مسألة
 

#))
                                                                                       

 .٥٧١انظر ابن ماجه رقم، #يمموا مع رسول اهللا تي مثله عن عمار بن ياسر حني ورو
السنة أن ال يصلي املتيمم إال صالة واحدة مضت : ن جعفر عن أبيه قالـ ع١/١٦٤ايل ـاألم )١(

، ١/٢٦١االعتصام و، وأصول األحكام، ١/١٦٠والشفاء ، ١/٨٠رح التجريد ـوش. ونافلتها
 .١/١٨٥، والدار قطين ١/٢٢١، والبيهقي١١٠٥٠ رقم١١/٧٢والطرباين يف الكبري 

 .  عند الشافعية جائز أول الوقت)٢(
 . تلوم يف األمر متكث وانتظر )٣(
 واالعتصام ، وأصول األحكام،١/٧٩شرح التجريد ، و١/١٥٣، واألمايل  يف معناه٨٦املسند ص )٤(

 ما بينه وبني آخر الوقت فإن مل مولَإذا أجنب الرجل يف السفر ت((:  بلفظ١/٢٣٣والبيهقي ، ١/٢٦٢
 .١/١٨٦، وكذلك يف سنن الدار قطين ))جيد املاء تيمم وصلى

 .  وليلة واكثره مخسة عشر يوما بلياليهاوأقله عند الشافعية يوم )٥(
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)٣٣( 


((

) ١(
)٢ ()له  وأكثره ال حد   ،أقل الطهر عشرة أيام   (: مسألة

&Ÿωuρ £ èδθ ç/ t�ø)s? 4®L ym tβö�ßγôÜtƒ ( ^] ٢٢٢: البقـرة[



 $

#))(() ٣(


)٤ ()له وأكثر النفاس أربعون يوما، وأقله ال حد      ( :مسألة
#))(() ٥(

                                                                                       

، ٨٩ ص))أقل احليض ثالثة أيام، وأكثره عشرة أيام: يقول$ مسعت زيدا ((:  قال أبو خالد يف املسند)١(
واالعتصام وأصول األحكام، ، ١/١٦٥، والشفاء ١/٩٠شـرح التجريد ، و١/١٦٥ايل ـاألمو
أقل احليض ((:  قال#أيب أمامة عن النيب  عن ٥٩٩ رقم١/١٨٩، والطرباين يف األوسـط ١/٢٦٤

، ١٢٨، والترمذي رقم٨٤٣٠، وفتح الباري رقم١/٢٨٠وانظر جممع الزوائد . ))ثالث وأكثره عشر
 .١/١٩١، ونصب الراية ١/٢١٨وسنن الدار قطين 

 .أقل الطهر عند الشافعية مخسة عشر يوما )٢(
، ))حم اهللا عليا اللهم أدر احلق معه حيث دارر((:  بلفظ٣٧١٤، والترمذي رقم٥٥أمايل أبو طالب ص )٣(

، وابن عساكر يف ٥٥٠، ومسند أيب يعلى رقم ٤٦٢٩ رقم٣/١٣٤واملستدرك على الصحيحني 
، والبزار ٧/٢٣٥ عن أم سلمة، وجممـع الـزوائد ١٤/٣٢١، واخلطيب ١١٧٢ رقم٣/١٥٣ترمجته 

 . عن سعد بن أيب وقاص ١٦٣٨ رقم٢/١٧٣
 .النفاس ميتد إىل ستني يوماوعند الشافعية بأن  )٤(
، ١/٧٥، واألحكام ١/٢٧٢، واالعتصام ١/١٨١، والشفاء ١/٩٩، وشرح التجريد ١/١٧٤ األمايل )٥(

لنفساء أربعني يوما إال أن ترى ل وقت # كان((:  بلفظ٦٤٩، وابن ماجه رقموأصول األحكام
 . ١/٢٢٠، ومثله يف سنن الدار قطين ))الطهر
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ـ م واجلُنب ال يقرؤون القرآن، وال ي      اُءسفَواحلائض والن (: مسألة ونَس 
&�ω ÿ…çµ)املصحف �¡ yϑtƒ �ωÎ) tβρ ã�£γsÜßϑø9$# ∩∠∪^]٧٩: لواقعـة ا[

#)) 
((

) ١(
و) ال جيوز هلم دخول املسجد(#

)٢()٣(


#))

%((

) ٤(
  

طْهـرا  يوال جيوز لزوج احلائض والنفساء أن يأتيامهـا حـىت           (: مسألة
ــاليو &Ÿωuρ £)غتس èδθ ç/ t�ø)s? 4®L ym tβö�ßγôÜtƒ ( ^]ــرة ]٢٢٢: البق




                                                                                       

، وابن ماجه ١٣١، والترمذي رقم١/٢٥٦وأصول األحكام، واالعتصام ، ١/٩٧ شرح التجريد )١(
 . ١/٨٩، والبيهقي ٥٩٦رقم

حمد بن أيب بكر أن تفعل مجيع ما  حني نفست مبأنه أمر أمساء بنت عميس(( ١/٩٧ شرح التجريد  يف)٢(
 .١/١٦٨، ومثله يف أصول األحكام، وكذلك يف الشفاء ))يفعله من غري دخول املسجد احلرام

 .اخل …وحكم احلائض: مسألة): أ،ب( يف )٣(
 .))إن هذا املسجد الحيل جلنب وال حائض((:  بلفظ١٤٦٢رقم٣/١٣٦، وتلخيص احلبري٧/٦٥ البيهقي )٤(
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)٣٥( 




) وقت اختيار، ووقت اضطرار    :أوقات الصالة ضربان  (: مسألة


 كل  لُّهر من زوال الشمس إىل أن يصري ظِ       ظفوقت االختيار لل  (: مسألة
 . أول النـهار   لِّ الزوال وهو ما يبقى عند الزوال من ظِ        فَيءشيء مثله سوى    

)ويعرف زوال الشمس بزيادة الظل بعد تناهيه يف النقصـان         
&ÉΟÏ%r& nο4θn=¢Á9$# Ï8θä9à$Î! Ä§ôϑ¤±9$# 4’n<Î) È,|¡xî È≅ø‹©9$#^]٧٨: اإلسراء[ 
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، وأبو داود   ١٤٩، والترمذي رقم  ٣٢، واملنتخب ص    ١/١٩١، وأصول األحكام، والشفاء     ١/١٠٨شرح التجريد    )١(
  .١/١٦٣ ، والبيهقي١  رقم١٥، وتنوير احلوالك شرح املوطأ ص١/٥٣١  مبا يوافق ذلك، وعبد الرزاق٣٩٣ رقم
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 ))((

كـل   ك احلد وقت االختيار للعصر إىل أن يصري ظلُّ        ومن ذل (: مسألة
) الزوال ِءوى فَي ـشيء مثليه س  

 $#
))

((؛


ومن زوال الشمس إىل غروا وقت ألهل االضطرار للظهـر          (: مسألة
)والعصر للمسافر واملريض واملشغول ببعض الطاعات     

&ÉΟ Ï% r& nο4θ n=¢Á9$# Ï8θ ä9à$Î! Ä§ ôϑ¤±9$# 4’ n< Î) È,|¡ xî È≅ ø‹©9$#^] ٧٨: اإلســـراء[





  وقلنـا:


ـ         (: مسألة  بووقت االختيار للمغرب إذا رأى كوكبا صغريا من كواك
الليل إىل أن يذهب الشفق وهو احلمرة اليت تكون يف املغرب، وال يتحقـق              

)حاله عند زوال املوانع   هذا   صغري  كوكب  الشمس عندنا إالّ برؤية    غروب
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#:وإمنا قلنا 
)٣(

 . 
خرة إىل ذهاب ثلث    ختيار للعشاء اآل  الومن ذلك احلد وقت ا    (: مسألة

#)الليل
))

((
) للمغـرب والعشـاء اآلخـرة    االضطراِر  ه وقت والليل كلُّ (: مسألة

#))
                                                                                       

 ونزل مصر ودفن # مجيل، والصواب مجيل بن بصرة بن وقاص بن غفار، صحب النيب: حميل، وقيل )١(
رى ١/٤٥٢، واالستيعاب٦/٣١، ٢/٦٩انظر أسد الغابة . باملقطَّم مقربة أهل مصر  .٧/٥٠٠، والطبقات الكـب

، والطرباين يف ٨٣٠، ومسلم رقم ١/٣٢٥، وأصول األحكام، واالعتصام ١/١١٣يد شرح التجر )٢(
  .١/١٥٣، ومعاين اآلثار ٢/٤٥٢ ، والبيهقي٤٠٨٤ رقم ٤/١٨٣الكبري 

،وابن ماجه رقم ٧٠٣، ومسلم رقم ١٠٥٥ مبعناه ، وكذلك البخاري رقم١/١١٥ شرح التجريد )٣(
 . ٣/١٥٩، والبيهقي ١٠٦٩
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)ووقت صالة الفجر من طلوع الصبح إىل قبل طلوع الشمس         (: مسألة

)) $#

 (( ؛

#))
((

)٣(
:لـفصــ

#))((
)٤( 

))
                                                                                       

، وأبو داود ٧٠٥، ومسلم رقم١١/٢٢٦ واالعتصام ،١/٢٠٦ والشفاء ،١/١١٦ شرح التجريد )١(
، ١٠٨٠٣ رقم١٠/٣٢٦، والطرباين يف الكبري ١٨٧، والترمذي رقم٣/١٦٦، والبيهـقي ١٢١١رقم

، ٩٧٢، وابن خزمية رقم١٥٩٦، وابن حبان رقم٣٣٢٣، ٣٢٣٥، ٢٥٥٧، ١٩٥٣رقم ومسند أمحد
، ١٥٧٣ رقم١/٤٩١، والنسائي ٣٣٠ رقم١/١٤٤، وموطأ مالك ١/١٦٠وشرح معاين اآلثار 

، ٢٦٧٨، ومسند أيب يعلى رقم٢٦٢٩ رقم٣٤٢، ومسند أيب داود الطيالسي ص٢/١٩٣ونصب الراية 
  .٢/٥٢، وتلخيص احلبري ٢١٤، ومسند الشافعي ص٢٦٣٢ رقم٣٨٤ومسند ابن اجلعد ص

 .، وأصول األحكام١/١١٦ شرح التجريد)٢(
، واتىب من ٦٩٩،٧٠٠، سنن ابن ماجه رقم١/٣٢٦، واالعتصام ١/٢١١، والشفاء ١/١١٧شرح التجريد  )٣(

 .١٥٣٣، وسنن النسائي رقم٧٤٥٣، ومسند أمحد رقم٥ رقم١/٦، وموطأ مالك ٥٥١ رقم١/٢٧٣السنن 
 .٨٦٤ رقم١/٤٧٤، واملعجم األوسط ٦٨ رقم١/٣٠٢، واملستدرك ١٧٠ الترمذي رقم)٤(
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 على التكـبرية، أو     مةً متقد )٣(النيةُ:أوهلا: فروض الصالة عشرة  (: مسألة
) هلـا  خمالطةً

&!$ tΒuρ (#ÿρ â� É∆é& �ωÎ) 

(#ρ ß‰ ç6 ÷èu‹Ï9 ©!$# tÅÁ Î=øƒèΧ ã&s! tÏe$!$#^#))
 ((

وإمنا قلنا:


 
)  تكبرية اإلحرام :اينـوالث(: مسألة

#)) ((
)٤( ،#

                                                                                       

 .١/٤٣٥، والبيهقي١٧٢ الترمذي رقم)١(
  .٣/١٢٤، والبيهقي٤٣١، وأبو داود رقم٦٤٨ باختالف يسري ، ومسلم رقم١٧٦رمذي رقم الت)٢(
 . عند احلنفية من املسنونات )٣(
، ١/٣٥٥، واالعتصام ١/٢٧٠، والشفاء ١/٩١، واألحكام ١/١٤٨، وشرح التجريد١٠٢املسند ص  )٤(

ماجه عن حممد بن  عن أيب سعيد، وابن ٢/٣، والترمذي ١٢/٣٨٢وأصول األحكام، وفتح الباري 
 . ٢٧٦احلنفية عن أبيه رقم
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) قراءةُ فاحتة الكتاب وسورة معها، أو ثالث آيـات        :والثالث(: مسألة

#))


((
)٣(

 


ـ         اجلهر :والرابع( :مسألة  ِةر بالقراءة يف صالة املغرب والعشـاء اآلِخ
)٤ ()هر والعصر ظ بالقراءة يف صالة ال    والفجر، واملخافتةُ 

#
 $)٥(

                                                                                       

 . ٢٢١ صرأب الصدعنظر ا .خالد بن رافع )١(
، ١/٢٩٨، ومسلم ١/٣٨٢، واالعتصام ١/٢٧٠الشفاء ، و١/١٥٤، وشرح التجريد ١/٢٢١األمايل  )٢(

 .))إذا قمت إىل الصالة فكرب((:  بلفظ٣٠٣والترمذي رقم
، ١/٣٤٢، وأصول األحكام، واالعتصام ١/١٤٨لتجريد ، وشرح ا١/٢٢٦ واألمايل، ١/٩١ األحكام )٣(

، ٣١١ ، ومثله يف الترمذي رقم ))ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب((:  بلفظ٧٢٣والبخاري رقم
  .١/٣٦٥ونصب الراية 

 .  عند الشافعية أن اجلهر واملخافته ليس بواجب )٤(
لي بنا فيقرأ يف الظهر والعصر يف الركعتني كان رسول اهللا يص:  يوافق هذا ما رواه أبو قتادة قال)٥(

األوليني بفاحتة الكتاب وسورتني ويسمعنا اآلية أحيانا، ويطول الركعة األوىل، ويقرأ يف اآلخرتني بفاحتة 
 زيد عن آبائه عن علي م، ويف معىن اجلهر روى اإلما٤٦٢البخاري رقم، و٤٥١الكتاب، مسلم رقم

 باب ١٠٤انظر املسند ص …املغرب والعشاء والفجر يني من أنه كان يعلن القراءة يف األول %
 .  ٣/٤٢، وابن خزمية ١/٢٧٣القراءة يف الصالة، والشفاء 
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) القيام يف حال القراءة وبعد كل ركـوع        :واخلامس(: مسألة

#))
 ((

) ٢(
# )) 


 ((

) ٣(
) الركـوع  :ادسـوالس(: مسألة

&(#θ ãèŸ2ö‘ $# (#ρ ß‰ àf ó™$#uρ^ ]٧٧: احلــج[
#))

 (( 
) السجود :والسابع(: مسألة
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 .١٦٥٨، وابن حبان رقم ١/٢٧٣، والدار قطين ٤/٣٤٥، والبيهقي ١/٢٧٤، والشفاء ١/١٤٨شرح التجريد  )١(
، ١/٣٢١والشفاء  ،  األحكام، وأصول١/١٧٠وشرح التجريد ، ١/٣٤٤ واألمايل، ١٤٢صاملسند  )٢(

 .٩٥٢، وأبو داود رقم١٢٢٣ ماجة رقم، وابن٣٧٢، والترمذي رقم١٠٦٦، والبخاري رقم٢/١٥واالعتصام 
، وأصول األحكام، والبخاري ١/٣٨٢، واالعتصام ١/٢٨٧، والشفاء ١/١٥٧شرح التجريد  )٣(

 .٣٩٧، ومسلم رقم٧٢٤رقم
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)ويف التشـهد األخـري    ،   القعود بني كل سـجدتني     :والثامن(: مسألة
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))((والدليل

#))
 ((

) ٣(.


)د األخري مشتمالً على الصالة على النيب وآله    التشه :والتاسع(: مسألة
#))

((
) ٤ (.)٥(


                                                                                       

 .١٩٧٦ رقم٤/٣٣، واآلحاد واملثاين ٨٥٦و داود رقم وأصول األحكام، وأب،١/١٥٧شرح التجريد  )١(
 .١/٣٣٥، ونصب الراية ٧٧٠، والبخاري رقم١/٣٨٩ االعتصام )٢(
 .١٦٣١، والنسائي رقم٨٥٦، وأبو داود رقم٢/١٠٠/٣٠٢، والبخاري ١/١٥١، وشرح التجريد ١/٢٧٨الشفاء  )٣(
، ١/٢٨٠، والشفاء ١/١٥٠يد ، وشرح التجر))ال جتزي صالة بغري تشهد((:  بلفظ١٠٨ املسند ص)٤(

 .٩٩٢٢ رقم١٠/٥١والطرباين يف الكبري
 . اخل… واختارت الشافعية التحيات هللا والصلوات والطيبات)٥(
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والوجه
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 )٤ ()كني التسليم على امللَ  :والعاشر(: مسألة
#
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 .٢/١٤١، والبيهقي ٩٠٢، وابن ماجه رقم٢/١٣٩، وجممع الزوائد ، وأصول األحكام١/١٦١شرح التجريد  )١(
  .٢/٣٧٩ مبعناه ، والبيهقي٩٩٢ رقم١/٤٠٢، واملستدرك ١/٤٠٠، واالعتصام ١/٢٨١ الشفاء )٢(
، وأصول األحكام، والبخاري ١/٣٩٩، واالعتصام ١/٢٨١، والشفاء ١/٢٦١ شرح التجريد )٣(

 ١/٤٠١، واملستدرك ١٢٠٨، والنسائي رقم٤٠٥، ومسلم رقم٩٧٦، وأبو داود رقم٥٩٩٦رقم
، وسنن ١/٣٥٤ين ، والدار قط٢/١٤٦، والبيهقي٥١٤٣ رقم٥/٢١٨،والطرباين يف الكبري ٩٨٨رقم

 .٩١٢، وابن حبان رقم١٣٤٢الدارمي رقم
 . وعند الشافعية التسليم عن اليمني هو الواجب فقط)٤(
 ، ٢٩٥، والترمذي رقم ١/٤٠٧، وأصول األحكام، واالعتصام ١/٢٨٢، والشفاء ١/١٦٢شرح التجريد  )٥(

= 
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)٢ ()واألذان واإلقامة من فروض الكفايـات     (: مسألة


# 










# 
                                                                                       

 .٤٣١، ومسلم رقم٩٩٧، وأبو داود رقم٩١٤وابن ماجه رقم
 .١٨٣٧ رقم٢/٢٠٥، وأصول األحكام، والطرباين يف الكبري ١/٢٨٢، والشفاء ١/١٦٢شرح التجريد  )١(
 .  وعند الشافعية أما مسنونان )٢(
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#الدعاءويف  
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، ١٩٤، وأصول األحكام، والترمذي رقم ١/٢٥٧، والشفاء ١/١٠٤، وشرح التجريد ٩٣ املسند ص)١(
 .١٥٩٣، والنسائي رقم٧٣١وابن ماجه رقم

 ١/٢٧، واملعجم الصغري ٤٤٨ رقم١/٢٢١، واملستدرك ٢٧٧اجه رقم، وابن م١/١٠٥ شرح التجريد )٢(
  .١/٤٥٧، والبيهقي٨رقم

حي على خري العمل، : أمرين رسول اهللا أن أقول يف األذان:  عن أيب حمذورة قال١/١٩٦ األمايل )٣(
حي على خري :  أنه كان يقول يف أذانه% عن زيد بن علي عن أبيه عن جده ٩٣واملسند ص

 على خري العمل، وكتاب األذان حبي على خري العمل كتاب مطبوع حديثًا من إصدارات حي..العمل
مركز بدر العلمي والثقايف، رواية لإلمام احلافظ أيب عبداهللا حممد بن علي بن احلسن العلوي املتويف سنة 

، وشرح التجريد ١/٨٤ رواية حول حي على خري العمل؛ فاطلبه، واألحكام ١٩٢هـ وفيه ٤٤٥
 بسنده إىل جعفر بن حممد عن أبيه أن علي بن ١/٤٢٥، وأصول األحكام، وأخرجه البيهقي ١/١٠٥

هو األذان : حي على خري العمل ويقـول: حي على الفالح قال: احلسني كان يقول يف أذانه إذا قال
كان ابن عمر زاد يف أذانه حي :  عن نافع قال١٩٦، وكذلك ١/١٩٥واملصنف البن أيب شيبة . األول

حي على : أن ابن عمر كان إذا قال يف األذان((:  بلفظ١/٤٦٠واملصنف لعبد الرزاق . على خري العمل
 عن ابن عمر أنه كان يقيم الصالة يف ١/٤٦٤، وكذلك يف ))…حي على خري العمل: الفالح قال

، وانظر ))حي على الصالة، حي على الصالة، حي على خري العمل((: السفر يقوهلا مرتني أو ثالثا يقول
  .٢/٣٩كتاب نيل األوطار 

 .٩٨٩٥، وسنن النسائي رقم٢١٢، الترمذي رقم٥٢١، وأبو داود رقم٢٣٥أمايل أيب طالب ص )٤(
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)١() التوجه قبل التكبرية   :أحدها: وسننها مخسة أمور  ( :مسألة
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 . اختارته الشافعية من اهليئات وجعلته بعد التكبري واختارت التعوذ بعده)١(
  .أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم : يقول )٢(
، ٣٤٢١، والترمذي رقم٧٧١ ومسلم رقم،١/٣٦٣أصول األحكام ، واالعتصام و، ١/١٥٢ شرح التجريد )٣(

 .١/١٩٩، وشرح معاين اآلثار ، ١٧٧١، وابن حبان رقم١/٢٩٧، والدار قطين ٢/٣٢والبيهقي 
، وسنن الدارمي ٧٨٣، وأبو داود رقم٢/١٥، والبيهقي ١/٢٨٥، والشفاء ١/١٥٢ شرح التجريد )٤(

 .٨١٢رقم، وابن ماجه ١٢٣٦رقم
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)التشهد األوسط :والثالث( :مسألة  
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 .، وأصول األحكام عن عبداهللا بن احلسن١/٣٨٥، واالعتصام ١/١٥٥ شرح التجريد )١(
 .١٠٣٤ رقم١/٦٢٥، وأصول األحكام، وأبو داود ١/٤١٠، واالعتصام ١/٢٩١ الشفاء )٢(
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ُلناق:
                                                                                       

، وأصول األحكام، والنسائي عن ١/٣٩٢، واالعتصام ١/٢٩١، والشفاء ١/١٦١ شرح التجريد )١(
 .١١٧٥جابر رقم

 . عند احلنفية القنوت قبل الركوع)٢(
 . وأجازت الشافعية بغري القرآن)٣(
 ١/٢٤٦، وأصول األحكام، وشرح معاين اآلثار ١/٢٩٣، والشفاء ١/١٦٨ شرح التجريد )٤(

 .٢/١٣٤، ونصب الراية ١٤٥١رقم
 . ، وأصول األحكام١/٢٩٣، والشفاء ١/١٦٨، وشرح التجريد ١/٢٨٤ األمايل )٥(
، ٥٣٧، وأصول األحكام، ومسلم رقم٢/٩، واالعتصام ١/٢٩٤، والشفاء ١/١٦٣  شرح التجريد)٦(

 .٢/٢٤٩، والبيهقي٩٤٥ رقم١٩/٤٠١، والطرباين يف الكبري ٥٥٦والنسائي رقم
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 عِمس: ه وقولِ  من التكبريِ  : عند النقل  لي ما يقوله املص   :واخلامس(: مسألة
#) ربنا لك احلمد   :ِه، وقولِ هدِم ملن ح  اُهللا

)١(


#))
((

)٢(
 #





 إذا قام من التشهد األوسط فهو خمري بني قراءة الفاحتة           يواملصل(:مسألة

)وحدها، وبني التسبيح يف باقي صالته     
$) ٣(

                                                                                       

 .١/٢٢٢، وشرح معاين اآلثار ١/٣٩٠، واالعتصام ١/٢٨٥ الشفاء )١(
، ٦٥٧ألحكام، والبخاري رقم، وأصول ا١/٢٨٦، والشفاء ١/٣٨٤، واالعتصام ١/١٥٦شرح التجريد  )٢(

  .))ولك احلمد((:  بلفظ٤١١، ومسلم رقم٦٠١، وأبو داود رقم٨٧٥، وابن ماجه رقم٢٦٧والترمذي رقم
 اإلمام األعظم اهلادي إىل احلق، حيىي بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم بن )٣(

هب الزيدي باليمن واحد من أئمة املذاهب ، مؤسس املذ$احلسن بن احلسن ابن علي بن أيب طالب 
= 
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هـ مث رجع إىل احلجاز مث دعوه مرة أخرى فخرج عام ٢٨٠العظام دعاه أهل اليمن فخرج إليهم عام 
ولد باملدينة سنة . هـ وكانت دعوته يف ذلك العام واستمر يف نشر احلق والعدل وحماربة الظاملني٢٨٤
وقربه مشهور . هـ ٢٩٨تويف يف صعدة سنة . دةبسنة واح$ هـ، قبل موت جده القاسم ٢٤٥

، ١٩٨ينظر اإلفادة ص . مزور ، له مصنفات كثرية ، من أشهرها األحكام، واملنتخب يف الفقه
، وكتاب اإلمام ١١٠٣، وأعالم املؤلفني الزيدية ص ٨/١٤١، واألعالم للزركلي ١٦٧والتحف ص 

 .حلق لعلي بن حممد بن عبيداهللا العلوي  اهلادي لعبد الفتاح شايف نعمان، وسرية اهلادي إىل ا
 .١/٩٤ األحكام )١(
 .١/٩٥ ، واألحكام ١/٢٨٩، والشفاء ١/١٦٠ شرح التجريد )٢(
 أبو احلسني أمحد بن احلسني بن هارون بن احلسني اهلاروين، حبر ال ينـزف، إمام يف كل فن، حىت )٣(

هـ ، بويع له ٣٣٣سنة ) ستان، مشال إيرانطرب(ولد بآمل . إنه يف ِعدلة، وأهل البيت يف عدلة: قيل
شرح التجريد، واإلفادة، واهلومسيات، والزيادات، : مؤلفاته. هـ ٤١١ت.  هـ٣٨٠باخلالفة سنة 

). مطبوع مبكتبة بدر( والتفريعات، والتبصرة، واألمايل الصغرى، والنبوات، والبلغة، وسياسة املريدين
  .١٠٠ية ص، وأعالم املؤلفني الزيد٢١١ينظر التحف ص 

، امللقب $ احلسن بن علي بن احلسن بن علي بن عمر بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب )٤(
 سواء وافقوه يف -هـ، أثىن عليه الكثري٢٢٥باألطروش، من أئمة الزيدية يف اجليل والديلم ولد سنة 

 عدل الناصر األطروش ومل ير الناس مثل: فها هو الطربي يف تأرخيه يقول_ اعتقاده الزيدي أم ال 
هـ وقربه ٣٠٤أسلم على يده مليون نسمة من أهل اجليل والديلم ، ت. وحسن سريته، وإقامته احلق

وكتاب .  واملغين، والباهر ، مجعه أبو القاسم إمساعيل البسيت– طبع –وله البساط . مشهور مزور
ينظر التحف ص . ى ثالمثائةقيل إن مؤلفاته تزيد عل. التفسري الذي يشمل ألف بيت من ألف قصيدة

، ١/٥٦٧، ومعجم املؤلفني ١١، تراجم رجال شرح األزهار للجنداري ص ١/٣٠٨، والشايف ١٨٤
، ٢/٢٨هـ ، واحلدائق الوردية ٣٠٢ يف حوادث سنة ١٠/١٤٩، والطربي ٣٨والفلك الدوار ص 

  .٣٣١، وأعالم املؤلفني الزيدية ٨٥وأخبار أئمة الزيدية ص 
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ـ    طها:أحدها: وشروط الصالة مخسة  (:مسألة  ِثدرة البـدن مـن احلَ

والنِسج(





#))((
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 .١/٣٩٥، وشرح فتح القدير ٢/٢٥٢  البحر الزخار)١(
 .١/٢٤٣ املهذب )٢(
، واملصنف البن ايب ١/٣٠٤، والشفاء ١/١٥٩، وأصول األحكام، وشرح التجريد ١٠٧سند ص امل)٣(

 .٢/٢٢٢/٣٠١٤، والبيهقي٢٧٧٧شيبة رقم
 .١، والترمذي رقم٢٢٤، وأصول األحكام ، ومسلم رقم ١/٥١ شرح التجريد )٤(
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 ، وأصول األحكام، والبخاري١/١٨٣، واالعتصام ١/١١٠ والشفاء ،١/١٨ شرح التجريد )١(
 .٢٧٩، ومسلم رقم ١٧٠رقم

، وأصول األحكام، والبخاري ١/٣٤٥، واالعتصام ١/١٣٨، والشفاء ١/٧٨ شرح التجريد )٢(
  .٢/٤٣٣، والبيهقي ٥٦٧، وابن ماجه رقم٣١٧، والترمذي رقم٤٢٧رقم

 .وعند احلنفية يكفي غسلة واحدة  )٣(
، والترمذي ١/٢٠٧، وأصول األحكام، ونصب الراية ١/٢٤١، والشفاء ١/١٤١ شرح التجريد )٤(

 .١٣٩٦، وابن حبان رقم١/٢٥٤، ومثله البيهقي ١/٢٥٤
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 ،١/٢٤، والبيهقي ١/١٨٦، وأصول األحكام، واالعتصام ١/١٢٠، والشفاء ١/٢٩شـرح التجـريد  )١(
 .١/٤٧والدار قطين 

 ، وأبو داود رقم٣٥٩٢ ، وابن ماجه رقم ١٧٢٠ألحكام، والترمذي رقم، وأصول ا١/٣٤٣ االعتصام )٢(
 .  ٣/٢٧٥، والبيهقي١٠٨٨٩ رقم١١/١٥، والطرباين يف الكبري ٤٠٥٧
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 .، وأصول األحكام١/٢٤٠، والشفاء ١/١٣٨ شرح التجريد )١(
، وأصول األحكام، ومسلم رقم ١/٣٤٨واالعتصام ، ١/٢٤٠، والشفاء ١/١٣٨شرح التجريد  )٢(

ال يصل أحدكم يف الثوب الواحد ليس على ((:  بلفظ١٤٥٨-١٤٥٦، ومسند ابن أيب عوانة برقم٥١٦
 .))عاتقه منه شيء

 .١٦٣٤، وابن حبان رقم ٤٥٥، وأبو داود رقم٥٩٤، والترمذي رقم٢/١١٧، واالعتصام ١٥٤املسند ص )٣(
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 .٢/٢٢٩ والبيهقي ، وأصول األحكام،١/٣٥٠، واالعتصام ١/٢٤١، والشفاء ١/١٣٩شرح التجريد  )١(
، وأصول األحكام، والبخاري ١/٣٥٠، واالعتصام ١/٢٤١، والشفاء ١/١٣٨ شرح التجريد )٢(

، ٢١٣٨ رقم٢/٢٧١، والطرباين يف الكبري ٤/٤٠/٤٠١٤، وأبو داود ٢٧٩٥، والترمذي رقم١/١٤٥
 . ٢/٢٢٨والبيهقي

، ٢/٢٣٥، والبيهقي١/٣٤٧، وأصول األحكام، واالعتصام ١/٢٤٠، والشفاء ١/١٣٨ شرح التجريد)٣(
 .١/٣٧٨، وشرح معاين اآلثار ١٧١٣وابن حبان رقم

 # عن أم سلمة أا سألت النيب ٦٤٠، وأصول األحكام، وأبو داود رقم١/١٣٩ شرح التجريد )٤(
، ومثله ))إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها((: أتصلي املرأة يف درع ومخار ليس عليها إزار؟ قال

 .٢/٦٢، وكذلك  الدار قطين ٢/٢٣٣البيهقي 
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 شيء مـن هـذه       أن خيتلَّ  :أحدها:  الصالة أربعة أمور   دِسفْي :مسألة
 لغري عذر  الشروِط



 فيها عامدا أو سـاهيا      أو يتكلم   يف الصالة،  هِقهقَ أن ي  :والثاين :مسألة

بشيء من الكالم الذي ليس مبفروض يف الصالة وال مسنون فيها، ويدخل يف       
أماذلك التأمني 

#)١(  أماو
#))

                                                                                       

 . ٢/٨٢، وجممع الزوائد ١/٤٧، ونصب الراية ١/٧٨، وأصول األحكام، والشفاء ١/١٦٤شرح التجريد )١(
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 أن يفعل فيها أفعاالً كثرية ليست منها، ويـدخل يف           :والثالث(: مسألة

 ذلك وضاليد على اليـد ع (
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، ٤٣٠، ومسلم رقم١/٣٠٩، والشفاء ١/٣٥٧، وأصول األحكام، واالعتصام ١/١٦٧ شرح التجريد )١(
 . ٢/٢٨٠بيهقي، وال١٨٣٢ رقم٢/٢٠٢، والطرباين يف الكبري ٥٥٢والنسائي رقم

 أنه #  وألن روايات الضم مضطربة فالضم عند احلنفية حتت السرة واستدلوا مبا روي عن النيب)٢(
من : صلى على جنازة فوضع يده اليمىن على اليسرى حتت السرة ومبا روي عن أيب هريرة أنه قال

ة أبعد من التشبه السنة وضع اليمىن على اليسرى حتت السرة، واستدلوا كذلك بأن الضم حتت السر
واستدلوا مبا روي عن النيب من ) فوق السرة(بأهل الكتاب وأما الشافعية فقد جعلوا الضم على الصدر 

= 
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بأن الضم حتت السرة مل يثبت : حديث طاووس كان يضع يده اليمىن على اليسرى يف الصالة وقالوا
يف الفرائض وعند مجهور الزيدية أما اإلمام مالك فقد رآه غري مستحٍب بل مكروها خصوصا . إسناده

فالصالة بالضم باطلة، وعند مجيع املسلمني أن صالة املرسل لليدين متفق على صحتها غاية ما يقال 
واخلالصة فعلى اإلنسان األخذ بالصالة امع على صحتها من باب . بأنه تارك سنة أو هيئة فقط

 .االحتياط واالبتعاد عما اختلف فيه واهللا أعلم 
 مولده سنة ))السادة اهلارونيني(( اإلمام الناطق باحلق حيىي بن احلسني اهلاروين مشس العترة وقمر األسرة )١(

قال اإلمام عبداهللا بن . هـ بآمل طربستان، كان عاملًا فاضال ورعا ومن أئمة أهل البيت املشاهري ٣٤٠
كان عليه السالم يف الورع : ائقوقال يف احلد. مل يبق فن إال طار يف ارجائه وسبح يف أفنائه: محزة

كان إماما على : والزهادة والفضل والعبادة على أبلغ الوجوه وأسناها وقال ابن حجر يف لسان امليزان
 وكان فاضالً غزير العلم مكثارا، عارفًا باألدب وطريقة احلديث، بويع له %مذهب زيد بن علي 

مطبوع مبركز بدر، وتيسري املطالب، واملبادئ ، هـ وله يف أصول الدين شرح البالغ املدرك ٤١١سنة 
 وهو ))نصرة مذاهب الزيدية((وزيادات شرح األصول، وله كتاب الدعامة يف اإلمامة، طبع بعنوان 

وله يف فقه اهلادي عليه . وله ارى يف اصول الفقه جملدات. أصول الفقه جوامع األدلةوله يف . جملد
. هـ بالديلم ٤٢٤: ت.  وشرحه جملدات عدة تبلغ ستة عشر جملداالسالم التحرير مطبوع مبركز بدر،

، ومعجم املؤلفني لعمر ٨/١٤١، واألعالم للزركلي ٦/٢٤٨انظر احلدائق الوردية، ولسان امليزان 
  .١١٢١، وأعالم املؤلفني الزيدية ص٤/٩٢كحالة 
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 ا عامـد  أو سـجدةً  أن يزيد فيها ركعةً  :والرابع :مسألة








والقضاء جيب على كل من ترك شيئًا من الصلوات املفروضة،          ( :مسألة
)ا بوجوا رِقما م ِلسا أو ناسيا، إذا كان م     واء تركها عامد  ـس

#))
((

) ١ (.


:فصـل
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، والترمذي ٢/٨٢، واالعتصام ١/٣٨٠، وأصول األحكام، والشفاء ١/١٩٩ شـرح التجـريد)١(
:  بلفظ٦٨٤، ومسلم رقم٦٩٨، وابن ماجه رقم١/٣٠٥، وسنن الدارمي ٢/٢١٦، والبيهقي١٧٧رقم

 . ))إذا رقد أحدكم عن الصالة((
 . ٣٦٧٢، وفتح الباري رقم١/٣٧٦، وأصول األحكام، والشفاء ١/١٩٩ شرح التجريد )٢(
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ومن ترك شيئًا من فروض الصالة أو شروطها املتقدمـة فهـو       (: مسألة
 على  مجاع اإل عقَ أن يكون ما تركه من ذلك أمرا قد و         :أحدمها: على ضربني 

ه، سواء ترك    فمىت تركه وجبت عليه اإلعادة يف الوقت وبعد خروجِ         ،وجوبه
 مع التمكن مـن     ثٌِدح أو م  بنعمدا أو سهوا، حنو أن يصلي وهو ج       ذلك  

) هذا اـرى الطهارة، وما جرى 
)أن يكون ما تركه من ذلك        :والثاين ا قد وقع فيه اخلالف وهو      أمر

ا أو جهالً مل جتب عليه اإلعـادة       ه سهو كَرتما  فإن كان   :  مسائل االجتهاد  من
ا مـع اعتقـاده     ه عامـد  كَروإن كان ت  ،  إال ما دام وقت تلك الصالة باقيا      

س أو يصلي يف    ء جن  لزمته اإلعادة يف الوقت وبعده حنو أن يتوضأ مبا         الوجوب
)ى، أو إىل غري القبلة وما جرى هـذا اـر          جنسثوب   أو يف     جنس، موضٍع
#))


#(()١(.

قلناوإمنا :







                                                                                       

 .١/٢٧١، والدار قطين ٢/١٠، والبيهقي ٣٤٥ الترمذي رقم)١(
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 فإنه يقضيها كما كان يؤديها جهـرا أو         ومن عليه صالة فائته   : مسألة
ا، أو قصرا أو متام ةخمافت







 على حسب ما ميكنـه يف كـل وقـت مـن           ويقضي الصالةَ (:مسألة
 :أحدمها: )األوقات


$) ١(

. 



#))((.

 والفصل الثـاين :





                                                                                       

  .١٢١ألحكام صا )١(
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فصـل
)١(

)٢(
#


)٣() ٤(
 ،

$)٥(


ـ  يف صالته فقام يف موضع قعود، أو قَ   ى سه نم):مسألة عيف موضـع  د 
  قيام، أو سجأو قرأ يف موضع ، يف موضع ركوع، أو ركع يف موضع سجود     د 

)٦()ملّسح يف موضع قراءة؛ فعليه سجدتان لسهوه بعد ما ي أو سب،تسبيح
                                                                                       

 .قدر رمح  )١(
، وويل له مصر، وشهد …كان من أصحاب معاوية بن أيب سفيان . يكىن أبا محاد، وقيل غري ذلك )٢(

انظر . هـ٥٨صفني معه، وشهد فتوح الشام، وكان الربيد إىل عمر بفتح دمشق، وتويف مبصر سنة 
 .٤/٣٤٣ات ابن سعد ، وطبق٢/٤٨٢، واإلصابة ٣/١٨٣، واالستيعاب ٤/٥١أسد الغابة 

 . ١١/٤٠٤تاج العروس . مالت: بعد العصر، وطفلت:  الطَّفَل بالتحريك)٣(
، والترمذي ٨٣١، وأصول األحكام، ومسلم رقم١/٢١٣، والشفاء ١/١٢٤ شرح التجريد )٤(

  .١/٥١٤، وشرح معاين اآلثار ٣١٩٢، وأبو داود رقم١٥١٩، وابن ماجه رقم١٠٣٠رقم
  .١/١٦٥األحكام  )٥(
 .وهو قول أيب حنيفة، وعند الشافعية أنه قبل التسليم  )٦(
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#
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، وأصول األحكام، وابن ماجه ١/٤٩، واالعتصام ١/٣٦٦، والشفاء ١/١٩١ شرح التجريد)١(
، ومسند ٢/٣٣٧، والبيهقي١٤١٢ رقم٢/٩٢، والطرباين يف الكبري ١٠٣٨، وأبو داود رقم١٢١٩رقم

 .٢٢٤٧٠أمحد رقم
، وأبو داود ١/٤٠٩، وأصول األحكام، واالعتصام ١/٣٦٦فاء ، والش١/١٩١ شرح التجريد )٢(

  .٢/١٦٧، ونصب الراية ١٠٣٣رقم
 . عند الشافعية سنة يف الفرض والنفل وخالفه احلنفية )٣(
، وابن ماجه ١/٣٦٣، والشفاء ١/٤١٠، وأصول األحكام، واالعتصام ١/١٩٥ شرح التجريد)٤(

 .١/٣٧٧، والدار قطين ٢/١٣٤، والبيهقي١٢٠٧رقم
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 صالة الفجر ركعتان بعـد  يوه:  من الصلوات مخس  املفروض:مسألة

واملغرب ثـالث   ،  هر أربع للمقيم، وكذلك صالة العصر     ظوصالة ال ،  السنة
والعشاء اآلخرة أربع للمقيم    ،ركعات

#
##))


((

)١(
.


 عن  زى قاعدا متربعا، فإن عج    لَّ عن الصالة قائما ص    زج ع نوم:مسألة

ه ئ من إميا  خفضأه لسجوده   ؤ هلما برأسه، ويكون إميا    مأوأالركوع والسجود   
#ركوعهل

))

((

) ٢(
 . 

                                                                                       

اخل، وأصول األحكام، وأخرجه ..))صل مخسك((: بلفظ١/١٨٦، والشفاء ١/٢٠٣ شرح التجريد )١(
، وابن حبان ٢/٢٩٤، والدار قطين ٦١٦رقم. ))أطيعـوا إذا أمـركم((: الترمذي عن أيب أمامة بزيادة

 .٧٧٢٨ رقم٨/١٧٤، والطرباين يف الكبري ٤٥٦٣رقم
، وأصول األحكام، ومعناه يف مسند أيب ٢/١٤االعتصام ، و١/١٧٠، وشرح التجريد ١٤٢ املسند ص)٢(

 . ١٨١١ يعلى رقم
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#وإمنا قلنـا  
)١())((. 

ه أَجـز أه إىل القبلة مستلقيا على قفاه و       عن القعود توج   زجفإن ع) :مسألة
: #)اإلمياُء

)) .((


 الـيت    إال الصالةُ  غمي عليه مل جيب عليه من الصلواتِ      ومن أُ ( :مسألة
ِفييف وقتها  يق (

#))
 ((

) ٢(
.


وهـو أن  :  العـدد أحدها: وط مخسةر اجلمعة جتب بش وصالةُ :مسألة

)٣ ( سوى إمامهم  يكون املصلون ثالثةً  
&$ pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u #sŒÎ) š” ÏŠθ çΡ 

Íο4θ n=¢Á=Ï9  ÏΒ ÏΘöθ tƒ Ïπ yèßϑàf ø9$# (#öθ yèó™$$ sù 4’ n< Î) Ì�ø.ÏŒ «!$#^]٩: اجلمعة[.مـا أو
&(#öθ yèó™$$ sù 4’ n< Î) Ì�ø.ÏŒ «!$#^

                                                                                       

، وصحيح ابن خزمية ١/٣٩٧، والدار قطين ٢/٣٠٥، وأصول األحكام، والبيهقي ١/١٧٠شرح التجريد  )١(
 .٣٣٦ رقم١/٢٢٦، وتلخيص احلبري ١٣٦٣، والنسائي رقم٩٤٧ رقم١/٣٨٩، واملستدرك ٩٧رقم

 .، وأصول األحكام ١/٣٧٨، والشفاء ٢/٨٤ كما يف االعتصام ١/١٩٨جريد، وشرح الت١٤٠املسند ص )٢(
 . واشترطت الشافعية أن يكون العدد أربعني شخصا مع اإلمام  )٣(
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:

 مسـجدا يف   وهو أن يكـونَ  ،ى فيه لَّص املكان الذي ي   :والثاين( :مسألة
) فيهعمج يمدينة أو قرية أو على منهلٍ     

#))

((

)١(
 





 لِّ كُلُّ ِظوهو من زوال الشمس إىل أن يصري    ،   الوقت :ثوالثال :مسألة
$،))هـلَثْ مِ شيٍء
((؛#
)٢())((

 اخلطبتان ويفصل بينهما جبلسـة     :والرابع :مسألة
#)؛ )٣

                                                                                       

، ٣/١٨٤، وأصول األحكام، والبيهقي٢/٤٦، واالعتصام ١/٣٨٥، والشفاء ١/٢٢١ شرح التجـريد )١(
 .٢/٣والدار قطين 

، والبيهقي ٥٠٣، والترمذي رقم))ن يصلي اجلمعة حني متيل الشمسكا((: ، بلفظ٨٦٢ البخاري رقم)٢(
 . ١٢٣٢١، ومسند أمحد رقم٢/١٩٥، ونصب الراية ٣/١٩٠

 ، وشرح  خيطب قبل اجلمعة خطبتني جيلس بينهما جلسة خفيفة# كان رسول اهللا ١٤٤املسند ص )٣(
= 
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#
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# ُّوأقـل
#


#





#)١(

#
ـ  ي ق ح  أن يكون يف الزمان إمام     :واخلامس( :مسألة  أو  ،)٢( اجلمعـةَ  يمِق

ِقيها من يدعو إليه من أوليائه وأهل طاعته       يم(
                                                                                       

، ٨٦٢ لم رقم، ومس٢/٥٣ول األحكام، واالعتصام ، وأص١/٣٩٨، والشفاء ١/٢١٩تجريد ال
  .٣/١٩٧، والبيهقي ٥٠٦ والترمذي رقم

كان ((:  بلفظ١٢٣٧٤ رقم١٢/٢٨، والطرباين يف الكبري ١/٤٠١، والشفاء١/٢٢١ شرح التجريد)١(
  .))يقرأ يف اجلمعة بسورة اجلمعة وسورة املنافقني #رسول اهللا 

 . وهو قول احلنفية، ومل جتعله الشافعية شرطًا  )٢(
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ِ ((
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. ويـدل
# ))

((
#
))((

) ٢(
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)    لِّفإذا تكاملت هذه الشروط صاجلُ ِتي ماكعتني، ومىت فَ   ر ةُعشيء ت 
لِّمنها صِتيا الظهرأربع (

 فصـل
)٣(

 $
                                                                                       

 .٣/١٧١، وأصول األحكام، والبيهقي١/٤٩، واالعتصام ١/٣٨٨، والشفاء ١/٢١٩ شرح التجريد)١(
، ٢/٢٥، واالعتصام ١/١٧٥، وأصول األحكام، وشرح التجريد١/٣٨٩، والشفاء ١/٣٠٢ األمايل)٢(

 . ٣/١٧١، ومثله البيهقي ))وال يؤم فاجر مؤمنا((:  بلفظ١٠٨١وابن ماجه رقم
 .ة تصح من الالحق، وإن مل يدرك شيئًا من اخلطبة بشرط أن يدرك ركعة من الصالة إن اجلمع: وقالت الشافعية واحلنفية )٣(
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 . ٥٧ املنتخب ص)١(
 .، وأصول األحكام١/٢٢٣ شرح التجريد)٢(
. هـ، وهو إمام العلم واجلهاد ٧٥، ولد سنة $ هو زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب )٣(

هـ، ودفن مث نبش ١٢٢بدامللك بن مروان، واستشهد عام خرج على هشام بن ع. إليه تنتمي الزيدية
عده اجلاحظ . وصلب يف كناسة الكوفة، مث أنزل يف والية الوليد بن يزيد، وأحرق وذروه رمادا يف املاء

. ما رأيت يف زمانه أفقه منه وال أسرع جوابا وال أبني قوال: وقال أبو حنيفة. من خطباء بين هاشم
. نتهت الفصاحة، واخلطابة، والزهادة، والعبادة من بين هاشم إىل زيد بن عليا: وقال خالد بن صفوان
، واإلفادة يف ٤٣٩، وأعالم املؤلفني الزيدية ص٦٣، والتحف ص٢٦٧-١/٢٤١انظر احلدائق الوردية
 . ٣/٥٩، واألعالم للزركلي ٦١تأريخ أئمة الزيدية ص

 . أضافه النساخ إىل األصلواملنصور باهللا ورمبا كانت حاشية مث: بزيادة) أ( يف )٤(
، والدار ٥٢٤ وقد ضعف، والترمذي رقم١/٤١١، وأصول األحكام، والشفاء ١/٢٢٣ شرح التجريد )٥(

 . باختالف يسري ٣/٢٠٤، والبيهقي٢/١قطين 
 . ٣/٢٤٣،والبيهقي١٠٩٨، وابن ماجه رقم١/٣٩٧الشفاء  )٦(
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 إذا خـرج   الصالةَرص منه قَ كثرأا أو    بريد ومن أراد أن يسافر   :مسألة

    لف ذراع أوالربيد ستة وثالثون    .  أهله من وطنه وتوارت عنه بيوت
)٢(

#))
((

) ٣(
.#

)٤(قلنا:
#)٥(.

)٦() اثنتني  يصليها  فإنه وكل أربع من الصلوات   (:مسألة
$

                                                                                       

 .٤٠٠٧ رقم٤/١٦١، والطرباين يف الكبري ٣/١٩٢، والبيهقي١٠٩٧، وابن ماجه رقم٣٤٣أبو داود رقم )١(
 . كيلو ٨١ كيلو، وعند احلنفية ٦٣ كيلو بالسيارة ، واملسافة املوجبة للقصر عند الشافعية ٢١ )٢(
، وشـرح ))ال تسافر املرأة سفرا ثالثًا فصاعدا إال مع زوج أو ذي رحم حمرم((:  بلفظ١/٣٧١األمايل  )٣(

 ٣/١٣٩، والبيهقي ٣/١٨، واالعتصام ١/٤١٨م، والشفاء ، وأصول األحكا١/٢٠٨ التجـريد
، ٢٥٢٦، وابن خزمية رقم٢٧٢٧وابن حبان رقم، ))ال تسافر املرأة بريدا إال مع ذي حمرم((: بلفظ

 .٢/١١٢وبنفس لفظ احلديث شرح معاين اآلثار 
 .٢/٢٠٢، ومصنف ابن أيب شيبة ١/٤١٩الشفاء  )٤(
 .١/٤١٩ الشفاء )٥(
 .فية، وقالت الشافعية إن القصر رخصة والتمام أفضل  وهو قول احلن)٦(
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 يف موضع واحـد عشـرة أيـام أمت          ى اإلقامةَ و إذا ن  واملسافر):مسألة
) بعد ذلك  متمث أَ ،   إىل متام شهر    الصالةَ رـصها فيه قَ  ِون، فإن مل ي   )٢(الصالة

$))) ٣(، 
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)٤(
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  #.


 قسـم   فِقي املسلمون قسمني فَ    هي أن ينقسم    اخلوفِ وصالةُ(:مسألة
فإذا قام إىل الثانية    ،   ركعة اآلخرصلي اإلمام بالقسم    منهم يف مقابلة العدو، وي    

 صالم ويسلموا وينصرفوا فيقفوا يف       باقي  اجلماعةُ يلِّص حىت ي  ل القراءةَ وطَ
 فيصلون مع اإلمام ما بقي من صالته، فإذا         اآلخرمقابلة العدو، ويأيت القسم     

لَّس   همم قاموا وأمتوا صالت(#


                                                                                       

 . ٢/٢٠٤، وأصول األحكام، ومصنف ابن أيب شيبة ١/٤١٥، والشفاء ١/٢٠٦ شرح التجريد )١(
 .وعند الشافعية إذا نوى إقامة أربعة أيام كوامل وذلك غري يوم الدخول واخلروج، وعند احلنفية مخسة عشر يوما  )٢(
، ٢/٧٦، وأصول األحكام، واالعتصام ١/٢١٠، وشرح التجريد ١/٤٢١الشفاء ، و١٤٨ املسند ص )٣(

 .٢/٢٠٨ومصنف ابن أيب شيبة 
 . عند احلنفية يقصر ما بقي على ذلك ولو بقي على ذلك سنوات )٤(
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 وبالثانيـة   ، ركعتني ى بالطائفة األوىل   صلَّ فإذا صلى م املغرب)   :مسألة
) من القسمني صالته على مثل ما ذكرنـا         كلٌّ م وأت ،ركعة واحدة 

 $#
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)٤ () اخلوف إال يف السفر    ى صالةُ لَّصوال ت) :مسألة
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، ومسلم ٩٠٠، والبخاري رقم٢/٧٨، واالعتصام ١/٤٢٣، والشفاء ١/٢١٣ شرح التجريد )١(
 .١٢٣٨و داود رقم، وأب٥٦٥، والترمذي رقم٨٤٢رقم

 . ٨٢٧٥، ومصنف ابن ايب شيبة رقم٢/٧٨، وأصول األحكام، واالعتصام ١/٢١٣ شرح التجريد )٢(
 . ٢/٨٠، وأصول األحكام، واالعتصام ١/٢١٥، وشرح التجريد ١٥٣املسند ص )٣(
 . عند احلنفية، والشافعية أا جتوز يف السفر واحلضر )٤(
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#)ويف صالة اجلماعة فضل كبري   (:مسألة
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 اإلمـام وإن    ني عن مي  فقَوإذا كان املصلي مع اإلمام واحدا و      ( :مسألة
$ )كثر من واحد تقدمهم اإلمام    أكانوا  
##
))
((

) ٢(
.

 
)وه يف أفعاله ومل خيالفوه يف شيء  عوتاب( :مسألة

#))

((

) ٣(.
                                                                                       

 . بألفاظ مقاربة٧٩٠، وابن ماجه رقم٢١٦الترمذي رقم، و٦٤٩، ومسلم رقم١/٣٢٨ الشفاء )١(
 .، وأصول األحكام٢/٣٧، واالعتصام ١/٣٥١، والشفاء ١/١٧٦ شرح التجريد )٢(
، ٣٦١، والترمذي رقم٤١١، ومسلم رقم٦٥٧، ويف البخاري رقم٢/٣٥ أصول األحكام، واالعتصام )٣(

 .١٢٣٨، وابن ماجه رقم٦٠١وأبو داود رقم
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)واأوإذا خافت قر   بالقراءة سكتوا واستمعوا،   وإذا جهر (:مسألة
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، وأبو داود ٣١٢، وأصول األحكام، والترمذي رقم١/٣٥٥، والشفاء ١/١٨٢ شرح التجريد )١(
 . ٢/١٥٧، والبيهقي ٨٤٨، وابن ماجه رقم٨٢٦رقم

رقم  ، والبخاري٢٤٧، الترمذي رقم١/٢٧٢، وأصول األحكام، والشفاء ١/١٤٨ شرح التجريد )٢(
 .٣٩٤، ومثله مسلم رقم))ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب((: ، بلفظ٧٢٣
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)اِنري خلف الع   الالبس يلِّصوال ي) :مسألة



#)١ ()وال القائم خلف القاعد   (:مسألة
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ـ  املُحـِدِث،  وال خلف    ،)٣ (املتيممخلف   وال املتوضئ (:مسألة  اقِصون
ــارة ((#)الطه
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)٥()وال الرجل خلف املرأة والصـيب     (:مسألة
#))
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 . وهو جائز عند الشافعية )١(
، ٣/٨٠، والبيهقي ٢/٣١، وأصول األحكام، واالعتصام ١/٣٤٠، والشفاء ١/١٧٤ريد شرح التج )٢(

 .٢/١٧٥وفتح الباري 
 . عند الشافعية أنه جيوز )٣(
، ١/١٤٣، وأصول األحكام، واألحكام ١/٣٣٨، والشفاء ١/١٧٤، وشرح التجريد ١/٣٩١ايل  األم)٤(

 .١/١٨٥، والدار قطين ١/٢٣، والبيهقي ٢/٣١واالعتصام 
 . وهو قول احلنفية، وعند الشافعية جتوز إمامة الصيب )٥(
، وأصول األحكام، وابن ماجه ١/٣٣٥، والشفاء ١/١٧٥، وشرح التجريد ٢/٢٦ االعتصام )٦(

 .وال يؤمن أعرايب مهاجرا:  بزيادة١٠٨١رقم
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 إال أن يكـون     ،سـةٍ ب لُ ىوال خبنث ،  )١( الرجل بامرأةٍ  يوال يصل (:مسألة

((#)معهما رجـلٌ  
((

) ٢(. 





وأما


 وأمـا



#)٣( .


#))((
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 .لرجل باملرأة مطلقا جيوز عند الشافعية واحلنفية أن يصلي ا)١(
 .١/٣٤٦، والشفاء ١/١٧٧ يف التجريد )٢(
، والدارمي ١٠٠٠، وابن ماجه رقم٢٢٤، والترمذي رقم٦٧٨، وأبو دواد رقم٢/٣٩ االعتصام )٣(

 .٧٣٥٦، ومسند أمحد رقم١٢٦٨رقم
 .٢٣٤ ، والترمذي رقم٢/٣٨، واالعتصام ١/٣٤٤، وأصول األحكام، والشفاء ١/١٧٧شرح التجريد  )٤(
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ى ما أدركه مع     وقد فاته شيء من الصالة صلَّ      ومن أدرك اإلمام)  :مسألة
)بعد فراغ اإلمامه وحده  صالتاإلمام، وأمتَّ
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، والطرباين يف الكبري ٢/٣٨، وأصول األحكام، واالعتصام ١/٣٤٥، والشفاء ١/١٧٧ شرح التجريد )١(
بعد أن . ٢/٣٦، ونصب الراية ٦٩٤، وفتح الباري رقم١٧٠٠، وابن خزمية رقم٩٤٨٤ رقم٩/٢٩٥

 .طريق التوقيفرجعنا إىل ما تقدم من املصادر مل جند الرواية عن النيب وإمنا رويت عن ابن مسعود، ولعلها من 
، ٢١٤٥، وابن حبان رقم٧٢٤٩، ومسند أمحد رقم١/٣٥٩، والشفاء ١/١٨٠ شرح التجريد )٢(

 . ٢/٢٩٧، والبيهقي ٩٣٤، وسنن النسائي رقم١٥٠٥وصحيح ابن خزمية رقم
 .، وأصول األحكام١/١٨٠ شرح التجريد )٣(
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) من الركعات إال مبا أدرك الركوع مع اإلمام فيهـا  عتدوال ي ( :مسألة
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  .١/٣٥٧، والشفاء ١٠٧ املسند ص)١(
 . قبل السجود وال يستأنف بعد رفع رأسه عند احلنفية، والشافعية يكرب)٢(
 .٢/٢٩٦، والبيهقي ١/٣٥٧، والشفاء ٢/٤١، واالعتصام ١/١٧٩ أصول األحكام وشرح التجريد )٣(
 ، وأصـول األحكام،١/١٧٨، وشرح التجريد١/١٠٤، واألحكام ١/٢٢٢، واألمايل ١٢٦املسند ص )٤(

 .١/٤٣٠به، واملصنف البن أيب شي٢/٣٩، و االعتصام ١/٣٤٣والشفاء 
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ركعتان قبل فريضة : تدة من الصالة أربع صلوا  والنوافل املؤكَّ (:مسألة

#)الفجر
)١(.

)وركعتان بعد صالة الظهر   (:مسألة
#
))((

) ٢(
 .


)وركعتان بعد املغرب  (:مسألة
#

&ö≅ è% $ pκš‰r' ¯≈ tƒ šχρ ã�Ïÿ≈ x6ø9$# ∩⊇∪^&ö≅ è% uθ èδ ª!$# î‰ ym r& ∩⊇∪^) ٣( ،


 واحـدة، ويقنـت يف الثالثـة        ٍةر ثالث ركعات بتسليم   توالو):ألةـمس
٤()منهن()٥( $))

                                                                                       

، والبخاري ٢/٩٢، وأصول األحكام، واالعتصام ١/٤٥٣، والشفاء ١/١١٩ شرح التجريد )١(
، ٢٤٥٦، وابن حبان رقم٢/٤٧٠، والبيهقي ١٢٥٤، وأبو داود رقم٧٢٤، ومسلم رقم١١١٦رقم

 .٢٤٣١٦، ومسند أمحد رقم٤٥٦، والنسائي رقم١/٢٩٩وشرح معاين اآلثار 
، ومعناه يف البخاري رقم ١/٤٥٣، والشفاء ٢/٩١ االعتصام  كما يف١/٢٠٢ يف شرح التجريد)٢(

 .١/٣٤٥، والترمذي ٨٣٥، و مسلم رقم١١٧٦
، والترمذي ٩٩٢، وسنن النسائي عن عمر رقم٢/٩٢، وأصول األحكام، واالعتصام ١/٤٥٣ الشفاء )٣(

 .١٣٥٨٧ رقم١٢/٤٣٤ ، والطرباين يف الكبري ٣/٤٣، والبيهقي ٤٣١رقم
 .ة، وعند الشافعية أقله ركعة وأكثره أحد عشر ركعة وهو قول احلنفي)٤(
  وحكمها عند احلنفية، واجبة غري فرض؛ ألم جعلوا الفرض غري الواجب وميزوا الفرض من الواجب )٥(

= 
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 ،دة ركعتان بعد العشاء اآلخـرة     ومن النوافل اليت ليست مبؤكَّ    (:مسألة
#)وقبل الوتر 
#:وإمنا قلنا 

#.


                                                                                       

 .بأن دليله قطعي الداللة والورود، والواجب ظين الداللة والورود
 ٤٥٤، والترمذي رقم٢/٩٥العتصام ، وا١/٤٥٠، وأصول األحكام، والشفاء ١/١٢١ شرح التجريد )١(

، ٢/٤٦٨، والبيهقي ))# الوتر ليس حبتم كهيئة الصالة املكتوبة ولكن سنة سنها رسول اهللا((: بلفظ
 . ٤٤١والنسائي رقم

، ٣/٣٨، والبيهقي ٢/٩٥ واالعتصام ١/٤٥٣، وأصول األحكام، والشفاء ١/٤٦١مايل، واأل١٣٤املسند ص )٢(
، ٢٤٣٢، وابن حبان رقم٥٣٨ رقم١٨/٢١٥، والطرباين يف الكبري ٤٦٣ي رقم ، والترمذ٢/٣١والدار قطين 

 .٥٠٥٠، ومسند أيب يعلى رقم١٤٢٧، والنسائي رقم٣٩٢٠ رقم٢/٥٦٦، واملستدرك ٢/١١٨ونصب الراية 
 .٢/٩٥، واالعتصام ١/٤٥٣، والشفاء ١٣٤ املسند ص)٣(
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)٨١( 


  يف كل ركعـة بفاحتـةِ      )١( بالقراءة ئ العيدين ركعتان يبتد   وصالةُ(:مسألة

  سـبع   بعد الفراغ من القراءة يف الركعـة األوىل        ر معها، ويكب  الكتاب وسورةٍ 
 كبريا، واحلمد هللا كـثريا،       أكرب اُهللا: تكبريات يفصل بني كل تكبريتني بأن يقولَ      

ر بعد الفراغ من القراءة مـن       كبوي،  ، ويركع بالثامنة  سبحان اهللا بكرة وأصيالً   و
)الثانية مخس تكبريات، يفصل بينهما مبا ذكرناه ويركع بالسادسـة       

#
)٢(وقلنا:
 $)٣(

#
#:وقلنا

)وأما  .)٤
 $

)٥(.
                                                                                       

 القراءة يف الركعتني فيؤخرها يف األوىل  عند الشافعية أنه يبتدئ بالتكبري، وعند احلنفية يوايل بني)١(
 .ويقدمها يف الثانية 

  .٨٨٤، ومسلم رقم٩٢١، والبخاري رقم٢/٥٩، واالعتصام ١/٤٢٩، والشفاء ١٤٥ املسند ص)٢(
 .١/٤٩٥، واملصنف البن أيب شيبة ٤٣١/ ١، والشفاء١/٢٢٥ شرح التجريد )٣(
، ٢/٦١، وأصول األحكام، واالعتصام ١/٤٣٠، والشفاء ١/٢٢٤، وشرح التجريد ١/٤٧٨ األمايل )٤(

 .٢/٢٨٥، والبيهقي ١١٥٢، وأبو داود عن وكيع وابن املبارك رقم٥٥٩والترمذي رقم
  .١/٤٣٠، والشفاء ٢/٦٧، واالعتصام ٢/٢٢٦، وشرح التجريد٢٢٩ أمايل أيب طالب ص)٥(
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) خطب بعدمها خطبتني يقعد بينهما     امموإذا كان إِ  (:مسألة
) ١(. #


) ٢(.  $

)٣(



# : فصـل

)٤(


وصالة االستسقاء هي أن يصلي املسلمون يف ظاهر البلد الذي          (:مسألة
 يستغفرون  يفصلون بينهما بتسليمتني، مث    ركعاتٍ  بإمام أربع   مجاعةً بدأصابه اجلَ 

)٥ () الرمحةوجيأرون بالدعاء ومسألِة اهللا ويتوبون إليه
                                                                                       

لبخاري ، وا٢/٦١، وأصول األحكام، واالعتصام ١/٢٢٦، وشرح التجريد ١٤٥ املسند ص)١(
  .٨٨٥، ومسلم رقم٩١٥رقم

، وأصول األحكام، واالعتصام ١/٤٣٢، والشفاء ١/٢٢٧، وشرح التجريد ٢٣٣ أمايل أيب طالب ص)٢(
، ومسلم ١٣٢٤٢ رقم١٢/٣٢٣، والطرباين يف الكبري ١/٤٩٠، ومصنف ابن أيب شيبة ٢/٦٦

 . بألفاظ مقاربة ١٢٧٤، وابن ماجه رقم١١٤٨، وأبو داود رقم٨٨٥رقم
 .١/٤٣٢، وأصول األحكام، والشفاء ١/٢٢٦، وشرح التجريد ١٤٥ملسند ص ا)٣(
، ومصنف ابن أيب ٢/٦٠، ، وأصول األحكام، واالعتصام ١/٤٣٠، والشفاء ١/٢٢٥شرح التجريد  )٤(

 .١/٥٠٠شيبة 
 .إا مثل صالة العيدين يكرب يف األوىل سبعا، ويف الثانية مخسا، وخيطب بعدها:  وقال الشافعي)٥(
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 والتسليم  ، يف أربع سجدات   )٥( الكسوف عشر ركعات   وصالةُ(:مسألة
؛ )٦(%)خرهنآمرة واحدة يف    

                                                                                       

 ٧٨٧ رقم٢٤/٣١٢، والطرباين يف الكبري ١/٤٤٤، وأصول األحكام، والشفاء ١/٢٣٢ شرح التجريد )١(
 .))أنه استسقى يوم اجلمعة((: بلفلظ

 .٢/٢٢١، ومصنف ابن أيب شيبة ١/٤٤٥، والشفاء ١/٢٣١ شرح التجريد )٢(
 .١٢٥٤م رقم ، ومسل٩٧٩، والبخاري رقم١/٤٤٤، وأصول األحكام، والشفاء ١/٢٣١شرح التجريد  )٣(
 ، والبخاري رقم٢/٨٨، وأصول األحكام، واالعتصام ١/٤٤٧، والشفاء ١/٢٣٢ شرح التجريد)٤(

 .١٢٥٤  ومسلم رقم ،٩٧٩
 .ليس فيها زيادة ركوع وال غريه:  وعند الشافعية ركعتان يف كل ركعة ركوعان، وقال أبو حنيفة)٥(
 .، وأصول األحكام١/٤٤٢، والشفاء ٣/٧٢الزخار  بحر، وال١/٣٨٧، األزهار ١/١٣٧، واألحكام ١٥٢املسند ص )٦(
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 )افتةواملصلي باخليار فيها بني اجلهر واملخ     (:مسألة
#)٣(،.

)٤(: فصـل



#

                                                                                       

، ٣/٣٢٩، والبيهقي ٢/٨٦، وأصول األحكام، واالعتصام ١/٤٤١، والشفاء ١/٢٢٩ شرح التجريد )١(
 .١٢٣٨ رقم١/٤٨١، واملستدرك على الصحيحني ١١٨٢وأبو داود رقم

، ومعناه يف ٢/٨٥، وأصول األحكام، واالعتصام ١/٢٢٩، وشرح التجريد ١٥٢ املسند ص )٢(
 .٩٩٧، وفتح الباري رقم٣/٣٢٩البيهـقي 

 .، وأصول األحكام١/٤٤٢، والشفاء ١/٢٣٠ شرح التجريد )٣(
 أمحد بن إبراهيم بن احلسن بن إبراهيم بن حممد بن سليمان بن داود بن احلسن بن احلسن بن علي بن )٤(

املتكلم الفقيه املناظر : زة عنه، احلافظ احلجة، شيخ األئمة قال اإلمام عبداهللا بن مح$أيب طالب 
. النصوص، وشرح املنتخب، واألحكام، واملصابيح: له. هـ٣٥٣: ت. احمليط بألفاظ علماء العتـرة 

  .٧٨، أعالم املؤلفني الزيدية ص١٨٩، والتحـف ص١/٣١٨ينظر الشـايف 
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)١(: فصـل


)٢ ()وغسل امليت كالغسل من اجلنابة   (:مسألة







)٣(



)٤(



 ؛
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 . قالت الشافعية واحلنفية جيوز لويل الكافر املسلم أن يغسله)١(
 .يغسل امليت ثالثًا أوالها بالتراب والثانية بالكافور ويستحب أن )٢(
 . قالت الشافعية مسحا بليغا)٣(
 .ال ميضمضه الغاسل وال ينشقه :  قالت احلنفية)٤(
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)والشهيد إذا مات يف املعركة مل يغسـل   (:مسألة
  $

)٢(#
))((

) ٣(. 



مكن من الثياب من سبعة أو مخسة أو ثالثـة           امليت مبا أ   نفَّكَوي):مسألة

#)أو واحد 
)٤(.وأما $))
#)٥( 
 ((

#وأما  .)٦ (
                                                                                       

، والبخاري ٢/١٦٠، وأصول األحكام، واالعتصام ١/٤٧١، والشفاء ١/٢٤٠ شرح التجريد)١(
 .١٤٥٨، وابن ماجه رقم٣١٤٢ود رقم، وأبو دا٩٩٠، والترمذي رقم٩٣٩، ومسلم رقم١١٩٥رقم

 . املصادر اختلفت فبعضها بدر، وبعضها أحد، ولعل ما أثبتناه هو الصواب)٢(
، وأصول األحكام، ١/٤٧٥، و الشفاء ١/٢٣٤، ويف شرح التجريد ٢/٨٠٩، واألمايل ١٦٦املسند ص )٣(

 .٢/١٦٣واالعتصام
، ١/٤٧٩، والشفاء ٢/١٧١ واالعتصام ، وأصول األحكام،١/٢٤١، وشرح التجريد٢/٨٢٣ األمايل )٤(

  .٩٩٧والترمذي رقم
 . ١١٥٢القاموس . الثوب البايل:  السحق)٥(
 ول األحكام، وأص،  ١/٤٧٨، والشفاء ١/٢٤١رح التجريد  ، وش٢/٨٠٠ ، واألمايل ١٧٨املسند ص )٦(

= 
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)١(. وأما#
)) ((.




 فأما


)٢(: فصـل



#)؛)٣ 

#؛)٤($
)٥(

                                                                                       

الثة  كُفِّن يف ث#أن رسول اهللا ((:  عن عائشة بلفظ١٢٠٥، والبخاري رقم٢/١٧١واالعتصام 
 .٩٤١، ومسلم رقم))أثواب ميانية، بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص وال عمامة

 .٩٩٧، وأصول األحكام، ومعناه يف الترمذي رقم١/٤٧٩، والشفاء ١/٢٤١ شرح التجريد )١(
 .وال قميص أيضا:  عند احلنفية والشافعية ال عمامة يف األكفان، وقالت الشافعية)٢(
، وأبو داود ٢/١٧١، وأصول األحكام، واالعتصام ١/٤٧٩، والشفاء ١/٢٤١ شرح التجريد )٣(

 .٤/٦، والبيهقي ٣١٥٧رقم
  .١/٥٧ األحكام )٤(
، والترمذي ٢/١٧١يف ثالثة أثواب # ، واالعتصام عن ابن عباس أنه كفن رسول اهللا ١/٤٧٨الشفاء  )٥(

 .٩٩٦ رقم٣/٣٢١
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)٨٨( 

 $#
وأما

) من املسلمنيلَِتى على كل من مات أو قُ  لَّصوي):مسألة
فأما)١(

 $#)٢(
 .

: فصـل   
#))

 ((.:
 $

#
)٣())

((
) ٤(. #


)ى على الفاسقيصلَّالو(:مسألة   
# ))((

) ٥(،  &Ÿωuρ Èe≅ |Á è? 
                                                                                       

 .أهل املدينة أيضا عند الشافعية واحلنبلية ال يصلى عليه، وهو قول )١(
، واملعجم الكبري ٤/١٢، والبيهقي ١/٤٨٩، والشفاء ١/٢٤٧، وشرح التجريد ١/١٥٣ األحكام )٢(

 .١/٥٠٤، وشرح معاين اآلثار ١/١٨، وابن حبان ٢٩٣٦ رقم٣/١٤٣
 . يصح أن يصلي على القرب عند الشافعية إذا مل يكن قد صلى عليها )٣(
 .، وأصول األحكام ١/٣٠٥، والشفاء ١/٢٤٦، وشرح التجريد ٢/٨٥٢ األمايل )٤(
، وأبو داود ٢/١٧٠، وأصول األحكام، واالعتصام ١/٤٨٧، والشفاء ١/٢٤٣ شرح التجريد )٥(

 .٩٧٨، ومسلم رقم٤/١٩، والبيهقي ٣١٨٥رقم
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))١( مخس تكبرياتةر املصلي على اجلناز   ويكب):مسألة

%
))#((

) ٢(
 ،

 $)٣(.
وبعد الثانية بقل   ،   بعد األوىل بفاحتة الكتاب    ويستحب أن يقرأَ  (:مسألة
وبعد الرابعة يصـلي علـى   ، وبعد الثالثة بقل أعوذ برب الفلق ،  هو اهللا أحد  

)وبعد اخلامسة يسـلم   ،  و للميت  ويدع # النيب
#)٤(.  


))(()٥(  

                                                                                       

 . وعند الشافعية واحلنفية أا أربع تكبريات )١(
 ٢/٦٥٩، ومسلم ٢/١٧٤واالعتصام ، وأصول األحكام، ١/٤٩١، والشفاء ١/٢٤٥ شرح التجريد )٢(

وإنه . كان زيد بن بن أرقم يكرب على جنائزنا أربعا: عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال:  بلفظ٩٥٧رقم
  .١٠٢٣يكربها، ومثله يف الترمذي، رقم# كان رسول اهللا : كرب على جنازة مخسا فسألته فقال

 .٢/١٧٣، واالعتصام ١/٤٩١، وأصول األحكام، والشفاء ١/٢٤٥ شرح التجريد )٣(
 .١٠٢٦، والترمذي رقم٢/١٧٧، وأصول األحكام، واالعتصام ١/٤٩٣ الشفاء )٤(
، ٤/٣٨يهقي ، والب٢/١٧٧، وأصول األحكام، واالعتصام ١/٤٩٣، والشفاء ١/٢٤٦شرح التجريد  )٥(

   .١٢٧٠، وفتح الباري رقم٣٠٧١وابن حبان رقم
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 $
))

#
((

)١(
 )ومن خاف أن تفوته الصالة على اجلنازة يتـيمم        (:مسألة


) واحـدة  ى على اجلنائز الكثرية صالةٌ    لَّصوي( :مسألة
#


)٢(




)٣(: فصـل
#))((

) ٤( 
 $))

#((
) ٥(

.
                                                                                       

 .١/٤٩٤، والشفاء ٢/١٧٦ األحكام،  واالعتصام ، وأصول١/٢٤٦، وشرح التجريد ١٦٨املسند ص )١(
  .٤/١٢، والبيهقي ١/٤٨٩، وأصول األحكام، والشفاء ١/٢٤٧١ شرح التجريد )٢(
 . وعند الشافعية املشي أمام اجلنازة أفضل )٣(
، وأبو داود ١٠١١، والترمذي رقم٢/١٨٤، وأصول األحكام، واالعتصام ١/٢٤٢ شرح التجريد )٤(

 .٤/٢٢ي ، والبيهق٣١٨٤رقم
 مبا يقاربه، ومثله ٤/٢٥، والبيهقي ٢/١٨٣، وأصول األحكام، واالعتصام ١/٢٤٢ شرح التجريد )٥(

 .١/٤٨٢شرح معاين اآلثار 
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: فصـل
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)٣(#


#))


#
 ((

#
 ))

((
)٤(

                                                                                       

، ٢/١٨٧، وأصول األحكام، واالعتصام ١/٥٠٤، والشفاء ١/٢٤٩، وشرح التجريد ٢/٨٣٧ األمايل )١(
 .١٢٨٨ الباري رقم، وفتح٢٣٢٩ رقم٢/٣١٩، واملعجم الكبري ١٠٤والترمذي رقم

 .يؤتى بامليت من جهة القبلة فيدىل إىل القرب عرضا ال طوالً :  وقالت احلنفية)٢(
 .التسنيم أفضل وهو أن جيعل ترابه مرتفعا عليه مثل سنام البعري :  قالت احلنفية)٣(
، ١/٥٠٨ول األحكام، والشفاء ، وأص١/٢٤٩، وشرح التجريد ٢/٨٥١، واألمايل ١٧٣د  املسن)٤(

  .٤/٥٥ عن ابن عمر، ومثله البيهقي ١٥٥٣، ومعناه يف ابن ماجه رقم١/١٨٨االعتصام و
 

ــة ل المرضــیة الروَضة البھــیَّ ــرحـ  في المسـاـئ ـــ ــ  . نكـت العبادات ش
  المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني.  د:تحقیق،  َجْعفر بن أحمد بن أبي یحیى َعْبدالسَّالم العالمة شمس الدین :تألیف

  صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣ الثانیةالطبعة 
www.almahatwary.org 
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ـــ :لفص


#))
((

)١(



                                                                                       

 بلفظه، وأبو داود ٢/١٩٣، وأصول األحكام، واالعتصام ١/٢٣٢، وشرح التجريد ١٧٥ املسند ص)١(
 . بألفاظ مقاربة٣١٥٤، وابن حبان رقم٤٣٠ رقم٢٥/١٧٥، واملعجم الكبري ٣١٣٠رقم
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والثـاين  ،  أحدمها النصـاب   :جتب يف األموال بشرطني    الزكاة(:مسألة
حاحلَ لُو إال فيما أخرجت األرض فإن الزكاة جتب فيـه عنـد بلوغـه           ِلو ، 
  حال احلصاد ( أما 

وأما
#))((

)١(
&(#θفأما è?#uuρ 

…çµ ¤)ym uΘöθ tƒ ÍνÏŠ$ |Á ym^]١٤١: األنعام[


: فصـل



 الوزن حنو ما يقدر بـه       :أحدها : بأربعة أشياء  النصاب ردقَيو( :مسألة

 العدد  :والثالث،   الكيل حنو ما يقدر به مثار األرض       :والثاين،  الذهب والفضة 
 القيمة حنو ما يقدر به أموال التجارة ومـا          :والرابع،  به املواشي حنو ما يقدر    

والقيمـة  ،   مما أخرجـت األرض    كالُجراها من املستغالت وما ال ي      م ىجر
                                                                                       

، ٤/١٠٣، والبيهقي ٢/٢٣٣، وأصول األحكام، واالعتصام ١/٥١٩الشفاء ، و٢/٣ شرح التجريد )١(
 .١٥٧٣، وأبو داود رقم ١٧٩٢وابن ماجه رقم
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(مـن الفضـة     أو مئتا درهم   من الذهب املقدرة عشرون مثقاالً  



 عشرين مثقاالً، فإذا بلغها ففيـه       ال زكاة يف الذهب حىت يبلغَ     (:مسألة

 )١( قليالً كان الزائد   ، يؤخذ منه ربع عشره    ،ربع عشره، وكذلك حكم ما زاد     
#)أو كثرياً 
)) 

((
) ٢( $

))
((

) ٣(
 $؛ 

# 
ها ففيهـا   ت مائيت درهم، فإذا بلغ    ال زكاة يف الفضة حىت تبلغَ     و(:مسألة

) دراهم، وما زاد أخذ منه ربع عشرهربع عشرها مخسةُ 
 $#))


 ((

) ٤(
                                                                                       

 . عند احلنفية أنه ال جتب الزكاة من الزائد حىت يبلغ مخس نصاب )١(
 قبلها،  وما٢/٢١٨ وأصول األحكام، واالعتصام ،))يف كل أربعني درمهًا درهم((:  بلفظ٢/٢٠شرح التجريد  )٢(

 .١٤٤٧ رقم١/٥٥٢، واملستدرك ٦٥٥٩، وابن حبان رقم٢/٩٥، والدار قطين ٤/٨٩والبيهقي 
  .١/٥١٥، والشفاء ٢/١٩، وشرح التجريد ١٩٢ املسند ص)٣(
 بلفظ مقارب، ١/٥١٥، والشفاء ٢/٢٥١، وأصول األحكام، واالعتصام ٢/٢٠ شرح التجريد )٤(

 .٢/٣٦، ونصب الراية ٤/١٣٤والبيهقي 
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 (ما النصـاب   لَمكْ حىت ي  ِةض إىل الفِ   الذهب مضوي):مسألة
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: لـفص













)خر، وال جيوز ذلك يف غريمهـا     مها عن اآل  وجيوز إخراج أحدِ  (:مسألة
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)٩٦( 






 فإذا  ،حىت تبلغ مخساً   -ة  وهي املرعي  -ال زكاة يف اإلبل السائمة       :مسألة

ويف ،  شـياه ثُ ثالرةَش عسمويف خ ، ٍر شاتان شويف ع ة ،   بلغت مخساً ففيها شا   
 شياه عشرين أربع    ، ويف مخس وعشرين ابويف ست وثالثـني ابنـة   ، )١( خماضةُن

 ويف ست وسبعني ،  )٤(ةٌعذويف إحدى وستني ج   ،  )٣(ةٌقَّويف ست وأربعني حِ   ،  )٢(ونبلَ
ابنا لَ تمث تستأنف   ، وعشرين ةًتان، إىل أن تكمل مائ    قَّويف إحدى وتسعني حِ   ،  وٍنب 

وال زكاة يف ما بني هذه الفرائض سوى        ،   اإلبل ما بلغت   ذلك بالغةً الفريضة بعد   
#))ما ذكرنا 







                                                                                       

  .ات حولذ )١(
 .ٍني ذات حول )٢(
 . ومسيت حقة الستحقاقها الركوب ذات ثالثة أعوام )٣(
 .أربعة أعوام ذات  )٤(
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 ثالثني، فإذا بلغتها ففيهـا       حىت تبلغَ  السائمِة يف البقرِ  ال زكاةَ :مسألة
٤(ة أو تبيع  تبيع(  ،  ِسويف أربعني مةٌن)يف كل ثالثـني     : احلساب على، ومازاد ف  )٥ 

$ ةٌنِس، ويف كل أربعني م    ةتبيع أو تبيع  
#))

 ((
) ٦(


 فـإذا بلغتـها     ة،حىت تبلغ أربعني شا    السائمِةال زكاة يف الغنم   (:مسألة

  ثـالثُ ٍة وشـا ٍةويف مائيت شا، ويف مائة وإحدى وعشرين شاتان  ةٌ،  ففيها شا 
                                                                                       

، وأصول األحكام، والبخاري عن أيب ٢/٢٢٣، واالعتصام ١/٥٢٢، والشفاء ٢/٢٦ شرح التجريد )١(
 .١٧٩٩، وابن ماجه رقم١٥٦٧، وأيب داود رقم١٣٨٦بكر رقم

، ٦٢١، والترمذي رقم٢/٢٢٣، وأصول األحكام، واالعتصام ٥٢٢والشفاء ، ٢/٢٧ شرح التجريد )٢(
  .٢٢٦١ رقم٤/١٤وابن خـزمية 

 .٢/٣٤٥، ونصب الراية ٤/٩٣، وأصول األحكام، والبيهقي ١/٥٢٢، والشفاء ٢/٢٧ شرح التجريد )٣(
 ].ذات حول [)٤(
 ].ذات حولني [)٥(
، ٦٢٢، والترمذي رقم٢/٢٢٤م، واالعتصام ، وأصول األحكا٢/٣٤، وشرح التجريد ١/٥٤٨ األمايل)٦(

 .١٨٠٤، وابن ماجه رقم١٥٧٢وأبو داود رقم
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)٩٨( 

وليس يف األوقـاص الـيت بـني    ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ،  شياه
  $)الفريضتني زكاة 

#))

)١(

   ،
((

)٢(
)٣( 

 و أ مباء األار اجلارية إليه    حاًي س يسقىن كان ما أخرجت األرض      إ(:مسألة
 بالدوايل والنوازع ففيـه نصـف       ىوإن كان مما يسق   ،  من ماء املطر ففيه العشر    

((  $#)العشر
)٤(((

) ١(
                                                                                       

يل من هذه ثالثون، : إذا كان من رب املال فنحو أن يكون له مخسون شاة فيقول: صورة الفرق بني اتمع )١(
ن الشاء وإذا كان من جهة املصدق فنحو أن يكون لرجل مثانون م. ولولدي عشرون؛ لئال جيب عليه شيء

إذا : وصورة اجلمع بني املفترق. لك من هذه أربعون وأربعون لشريك لك فعليكما شاتان: فيقول املصدق
كان من رب املال أن يكون له أربعون من الشاء وآلخر أربعون فيجمعهما حماباة لآلخر، ويدعي أا له؛ لئال 

: ثون من الشاء وآلخر عشر عنده فيقولجيب فيها غري شاة، وإذا كان من املصدق فنحو أن يكون لرجل ثال
 .٤٠٢/ ٢الروض . هن لك مجيعا لتجب عليه شاة فهذه صورة اجلمع بني املفترق

، وأصول األحكام، واالعتصام ٢/٣٦، وشرح التجريد ١/٥٤٨ بلفظ مقارب، واألمايل١٩٠املسند ص )٢(
 .١٨٠٧بن ماجه رقم، وا١٥٦٨، وأبو داود رقم٦٢١، والترمذي رقم١٣٨٦، والبخاري رقم٢/٢٢٦

 . ال جتب الزكاة عند الشافعية  مما أخرجت األرض إال فيما يقتات ويدخر )٣(
  .٢/٢٧٥تاج العروس . الدلو العظيم :  الغرب)٤(
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ـ وأَ  مخسةَ كيل منه حىت يبلغَ   ال زكاة يف امل   و(:مسألة ٢(ٍقس(  ،ـ والو سق: 
(( $#)ستون صاعاً 


(() ٣(

#))
 ((

) ٤(
 بلغ مخسـة    بب، فإن غلب على الظن أنه إذا ز       صرخوالعنب ي) :مسألة

)كان دون ذلك مل جتبأوسق وجبت فيه الزكاة، وإن    



#)٥(

 والبقول   وقصب السكر  ِبضا ال يكال من اخلضراوات كالقَ     وم(:مسألة
وما جرى هذا ارى ال زكاة فيه إال أن يكون ما خيرج منه يف السنة كلـها                 

)يبلغ قيمته مائيت درهم   
                                                                                       

، ٢/٢٣٨، واالعتصام ٢/٣٦، وشرح التجريد ١/٥٥١ بلفظ مقارب، واألمايل ١٩٦ املسند ص)١(
   .١٥٧٢، وأبو داود رقم٦٣٩رقم، والترمذي ١٤١٢وأصول األحكام ، والبخاري رقم

 . عند احلنفية أن الزكاة جتب يف قليل ما أخرجت األرض )٢(
، والبخاري ٢/٢٣٩، وأصول األحكام، واالعتصام ١/٥٣٥، والشفاء ٢/٤٨ شرح التجريد )٣(

  .٢/١٢٨، والدار قطين بلفظه عن عائشة ٩٧٩ بلفظ مقارب ، ومسلم رقم١٤١٣رقم
 ٤/١٢٨ بلفظ مقارب وله شواهد، والبيهقي ٢/٢٣٨ األحكام، واالعتصام ، وأصول١/٥٥٢ األمايل )٤(

 .» ال صدقة يف حب وال متر دون مخسة أوسق«: بلفظ
 .٢/١٣٤، والدار قطين ٢/٢٤٥، واالعتصام ١/٥٤٣، والشفاء ٢/٥٣ شرح التجريد )٥(
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#))

((





)١ ()وكذلك حكم العسل (:مسألة


)٢(::
))((

) ٣(



ـــل : فص




 $#
                                                                                       

 . ال ترى فيه الشافعية شيئًا )١(
عمري، شامي، ذكره يف الصحابة مجاعة ممن ألف يف : ل أبو سيارة الْمتعي عمرية بن األعلم وقي)٢(

الصحابة، وأخرج احلديث حممد بن منصور املرادي واإلمام اهلادي، وابن ماجه ينظر أسد الغابة 
 .٣/٢٠٠٨، ورأب الصدع ٤/٢٤٨، واالستيعاب ٦/١٥٧، ٤/٣٨٣

صـول ، وأ١/٥٢١، والشفاء ٢/٥٥، وشرح التجريد ١/١٩٠، واألحكام ١/٥٦٨ األمـايل)٣(
  .٤/١٢٦، والبيهقي ١٨٢٣، وابن ماجه رقم٢/٢٤٢األحكام، واالعتصام 
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 زكاة الفطر عن نفسه وعن من تلزمه        جيب على املسلم إخراج)   :مسألة

    نفقته من املسلمني، من حو كبري صغري أ أو عبدٍ ر(
 $#)) 


((

) ٤(
                                                                                       

  .٨/٥٤تاج العروس . دابة خاصة ال تكون إال من اخليل :  الربذون)١(
  .٢/٢٢٧، وأصول األحكام، واالعتصام ٢/٦٥، وشرح التجريد ١/٥٦٤، واألمايل ١٩٢ املسند ص)٢(
  .٧٢ املنتخب ص)٣(
، ٢/٢٨٠ام ، واالعتص١/٥٨٨األحكام، والشفاء ، وأصول ٢/٨٦ التجريد ، وشـرح١٩٧ املسند ص)٤(

 . بلفظ مقارب٤/١٧٢والبيهقي 
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) أول ساعة من يوم الفطر     من وجوا   ووقت):مسألة
#)١(

 #))((
) ٢(


 أو   أو شعريٍ   من برٍ  :ونكُّزوهي صاع عن كل نفس مما يأكله املُ       (:ةمسأل

)ذرة أو متر أو غري ذلك     
#

#
)٣(
:فصـل


 #

))
(() ٤())
((

)٥( 
                                                                                       

 .٤/١٥٩، وأصول األحكام، والبيهقي ١/٥٩٢، والشفاء ٢/٨٨ شرح التجريد )١(
  .٤/١٧٥، والبيهقي ٢/٢٨١، وأصول األحكام، واالعتصام ١/٥٩١، والشفاء ٢/٨٨ شرح التجريد )٢(
 .٤/١٦٥، والبيهقي ٢/٢٨١، وأصول األحكام،  واالعتصام ٢/٨٩، وشرح التجريد ١/٥٩٣ األمايل )٣(
، والشفـاء ٢/٢٨٠ول األحكام، واالعتصام ، وأص٢/٨٩، وشرح التجريد ١/٥٩١  األمايل)٤(

 . باختالف يسري٤/١٦٣، والبيهقي ١/٥٨٨
  .٢/١٤٨، والدار قطين ٤/١٦٣، والبيهقي ١٦١٩، وأصول األحكام، وأبو داود رقم٢/٩٢شرح التجريد  )٥(
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سبحانه وتعاىل يف   الزكاة هم األصناف الذين ذكرهم اهللاأهلُ(:مسألة
$ *& كتابه بقوله yϑ̄ΡÎ) àM≈ s% y‰ ¢Á9$# Ï!#t�s)àÿù=Ï9 ÈÅ3≈ |¡ yϑø9$#uρ t,Î#Ïϑ≈ yèø9$#uρ $ pκö�n= tæ Ïπ xÿ©9xσßϑø9$#uρ 
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فاألول:


   
والثاين:

#))
 
((

)١(
                                                                                       

 . ١/٢٧ ، وشرح معاين اآلثار ٣٣٥١م، وابن حبان رق١/٥٦٦، وأصول األحكام، والشفاء ٢/٨٠شرح التجريد  )١(
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والثالث:

       
  

   والرابع:   
          

       واخلامس:
          

  والسادس:
   
والسابع:

        والثامن:
      

        



)ها إىل غريهـم   وال جيوز صرفُ  (:مسألة
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)وال إىل مـواليهم   ،  # وز صرفها إىل أقارب الـنيب     جيوال  (:مسألة
#
#))

((
) ١(#

#)) ((
) ٢(

ها إىل أحد مـن آبائـه       له صرفُ  ومن وجبت عليه زكاة مل جيز     (:مسألة
أما)زمه نفقته  وال إىل من تل    ،وأوالده


 وأما





 و أَ ، من سائر األصناف   ا عنده ما جيب فيه الزكاةُ     ومن كان غني)  :مسألة
)له أخذ الزكاة   لنصاب، مل جيز   من الفضالت ما تبلغ قيمته ا      هلَ

&* $ yϑ̄ΡÎ) àM≈ s% y‰ ¢Á9$# Ï!#t�s)àÿù=Ï9 ÈÅ3≈ |¡ yϑø9$#uρ^
#

                                                                                       

، ٢/٢٦٨، وأصول األحكام، واالعتصام ١/٥٧٤، والشفاء ٢/٨٣، وشرح التجريد ١/٥٨٦ األمايل )١(
، وشرح ٢٣٤٧ رقم٤/٥٩وابن خزمية ، ٣٢٩٤، وابن حبان رقم٢٧١٠ رقم٣/٧٦واملعجم الكبري  

 .٥٩٩٦، وفتح الباري رقم٣/٢٩٧معاين اآلثار 
، والنسائي ٢/٢٦٨، وأصول األحكام، واالعتصام ١/٥٧٦، والشفاء ٢/٨٣شرح التجريد  )٢(

 .١٦٥٠، وأبو داود رقم٦٥٧، والترمذي رقم٢٣٩٤رقم
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))(() ١(#))
 ((

) ٢(


                                                                                       

، والترمذي ٢/٢٧٠، واالعتصام ١/٥٧٨، والشفاء ٢/٧٩، وشرح التجريد ٢٠٠ املسند ص)١(
    .٧/٣٤، والبيهقي ١٦٣٤، وأبو داود رقم٦٥٢رقم

، ومعناه يف ٢/٢٧٠، واالعتصام ١/٥٧٧ حديث معاذ يف أصول األحكام بلفظ مقارب، والشفاء )٢(
  .٢٧٥ رقم٢٢/١٠٩، واملعجم الكبري ٢/٥٤٤البخاري 
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أحدها: فصـل
&|=ÏGä. ãΝà6ø‹n=tæ ãΠ$u‹Å_Á9$#^ ]١٨٣: بقرةال[&yϑsù y‰Íκy− ãΝ ä3Ψ ÏΒ 

t�öκ¤¶9$# çµ ôϑÝÁ uŠù=sù ( ^ ]١٨٥: البقرة[وثانيها:   
&Ÿω ãΝä.ä‹ Ï{#xσãƒ ª!$# Èθ øó̄=9$$ Î/ þ’ Îû öΝ ä3ÏΖ≈ yϑ÷ƒ r& Å3≈ s9uρ Ν à2ä‹ Ï{#xσãƒ $ yϑÎ/ ãΝ›?‰ ¤)tã z≈yϑ÷ƒ F{ $# ( 

ÿ…çµ è?t�≈ ¤ÿs3sù ãΠ$ yèôÛ Î) Íοu� |³ tã tÅ3≈ |¡ tΒ ô ÏΒ ÅÝ y™÷ρ r& $ tΒ tβθ ßϑÏèôÜè? öΝä3ŠÎ=÷δr& ÷ρ r& óΟ ßγè?uθ ó¡ Ï. ÷ρ r& 

ã�ƒ Ì�øtrB 7π t6s% u‘ (  yϑsù óΟ ©9 ô‰ Ågs† ãΠ$ u‹ÅÁ sù Ïπ sW≈ n=rO 5Θ$ −ƒ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ äοt�≈ ¤ÿx. öΝ ä3ÏΨ≈ yϑ÷ƒ r& #sŒÎ) óΟ çF øÿn=ym 4 
(#þθ Ýà xÿôm $#uρ öΝ ä3oΨ≈ yϑ÷ƒ r& 4^ ]٨٩: املائدة[ ثهاوثال   
&yϑsù óΟ ©9 ô‰ Ågs† ãΠ$ u‹ÅÁ sù Èøt�öηx© È÷yèÎ/$ tGtF ãΒ^ ]ادلة٤: ا[ ورابعها :
  &tΒuρ Ÿ≅ tF s% $ ·ΨÏΒ÷σãΒ $ \↔sÜyz ã�ƒ Ì�ós tGsù 7π t7s% u‘ 7π oΨÏΒ÷σ•Β^
 & yϑsù öΝ ©9 ô‰ Éf tƒ ãΠ$ u‹ÅÁ sù Èøt�ôγx© È÷yèÎ/$ tF tF ãΒ^ ]٩٢: النساء[  وخامسها:

&yϑsù öΝ ©9 ô‰ Ågs† ãΠ$ u‹ÅÁ sù Ïπ sW≈ n=rO 5Θ$ −ƒ r& ’ Îû Ædkptø:$# >π yèö7y™ uρ 

#sŒÎ) öΝçF÷èy_u‘ 3 y7ù=Ï? ×οu�|³tã ×'s#ÏΒ%x. 3̂ ]١٩٦: البقرة[ وسادسها :
&×πtƒô‰Ïÿsù ÏiΒ BΘ$uŠÏ¹ ÷ρr& >πs%y‰|¹ ÷ρr& 77Ý¡èΣ^ ]١٩٦ :البقرة[،

&  ÷ρ r& ãΑô‰ tã y7 Ï9≡ sŒ $ YΒ$ u‹Ï¹^ 
:وسابعها]٩٥: املائدة[  &¢ΟèO (#θèùθã‹ø9uρ öΝèδu‘ρä‹çΡ^ 
 #))]٢٩: احلج[
((

) ١(
$) ٢(

                                                                                       

  .))اء مبا مسىمن نذر ومسى فعليه الوف((:  بلفظ٣/٣٠٠، ونصب الراية ١/٦١٤ الشفاء )١(
  .١/٢٣٠ األحكام )٢(
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: فصـل


#
)١(#))

((
) ٢(

#))
((

)٣(
 اإلمساك عن املفطرات :النية، والثانية: وللصوم فرضان أحدمها(:مسألة

أما النية)من طلوع الفجر إىل الليل
  &!$ tΒuρ (#ÿρ â� É∆é& �ωÎ) (#ρ ß‰ ç6 ÷èu‹Ï9 ©!$# 

tÅÁ Î=øƒèΧ ã&s! tÏe$!$#^#))
((

فأما
&(#θ è=ä.uρ (#θ ç/ u�õ°$#uρ 4®L ym 

ẗt7oKtƒ ãΝä3s9 äÝ ø‹sƒø:$# âÙu‹ö/ F{ $# zÏΒ ÅÝ ø‹sƒø:$# ÏŠuθ ó™F{ $# zÏΒ Ì�ôf xÿø9$# ( ¢Ο èO (#θ ‘ϑÏ?r& tΠ$ u‹Å_Á9$# ’ n< Î) 

È≅ øŠ©9$#^ ]١٨٧: البقرة[    #  
                                                                                       

  .٢/٣٢٠، ومصنف ابن أيب شيبة ١/٦١٦، والشفاء ١/١٠٧ شرح التجريد )١(
، وأخرجه البخاري ٤/٢٠٦، وأصول األحكام، والبيهقي ١/١٠٨، وشرح التجريد ١/٢٣٠ األحكام )٢(

 . بلفظ مقارب١٨٠١رقم
، ومسلم ٤/٢٠٨، والبيهقي ١/٦٢٠، وأصول األحكام، ، والشفاء ٢/١٠٨ شرح التجريد )٣(

 . بألفاظ مقاربه١٠٨٠رقم

ــة ل المرضــیة الروَضة البھــیَّ ــرحـ  في المسـاـئ ـــ ــ  . نكـت العبادات ش
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 )) ((
) ١(  

  


 من  ى من أول الليل إىل أن يبق      )٢(ونية صيام شهر رمضان جتزي    (:مسألة
$)النهار بعضه 

# )٣())
 ((

) ٤(



: فصـل
#))
 ((

) ٥( $


# ))
((

)٦(
                                                                                       

  .٢٣٤٩، وأبو داود رقم١٠٩٠، ومسلم رقم١٨١٧، والبخاري رقم٢/٣٢٢، واالعتصام ١/٦٢٨الشفاء  )١(
 .إن النية جتزي قبل الزوال ال بعده  :  قالت احلنفية)٢(
 .٤/١٦٦انظر معجم البلدان . ، وأبعدها مثانيةثالثة، وذلك أدناها: ضيعة بينها وبني املدينة أربعة أميال، وقيل )٣(
، ١٩٠٣، ١٨٢٤، والبخاري رقم١/٦٢٥، وأصول األحكام، والشفاء ١/١١٥ شرح التجريد )٤(

 . بألفاظ مقاربة ١١٣٥، ومسلم رقم٦٨٣٧
، ١/٦٢٦ بألفاٍظ مقاربة، والشفاء ٢/٣١٨، وأصول األحكام، واالعتصام ٢/١١٦ شرح التجريد )٥(

 .٢٦٤٣، ومثله سنن النسائي رقم))من مل يبيت الصيام من الليل فال صوم له((: لفظ ب٤/٢٠٢والبيهقي
 .٤/٤١٢، نصب الراية ١/٣٩٤، وشرح معاين اآلثار ١ رقم١/٤١٩، والدار قطين ٣/٥٧ البيهقي )٦(
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)١١٠( 


 ما دخل يف احللق بفعـل       :أحدها: ثالثة أمور بويفسد الصوم   (:ألةمس

)١()الصائم عمداً كان ذلك أو سـهواً      
 أمـا

 & yϑsù y‰ Íκy− 

ãΝ ä3Ψ ÏΒ t�öκ¤¶9$# çµ ôϑÝÁ uŠù=sù^]ــرة ]١٨٥: البق
 وأما


 وأما




أمـا ) أو مل يكن سواء كان معه إنزالٌ   اجلماع :والثاين( :مسألة


وأما
)٢(


 أو  ]أو فكـر  [  يف اليقظة إذا كان من مداعبةٍ      املين    إنزالُ :والثالث( :مسألة

. )رنظ
                                                                                       

 . احلنفية والشافعية وغريهم من الفقهاء )١(
 . عند الشافعية واحلنفية ال يفسد )٢(
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#
))((

)١( 


 فأما
)٢(

 
، وكذلك جيوز   له اإلفطار   جاز  عليه القصر  بج إذا و  واملسافر):مسألة

للمريض، واحلامل، واملرضع إذا خافتا على الولـد        اإلفطار (
& tΒuρ 

tβ$ Ÿ2 $ ³Òƒ Í� s∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9�xÿy™ ×ο£‰ Ïèsù ô ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& t�yz é&^ ]ــرة ــا]١٨٥: البق وأم


$#


#))
((


))((

                                                                                       

، ٥٧ رقم٢٥/٣٤، واملعجم الكبري ١/٦٣٩، وأصول األحكام، والشفاء ٢/١٣٢ شرح التجريد )١(
 .٢/٨٨وشرح معاين اآلثار 

 . عند الشافعية واحلنفية ال يفسد الصيام )٢(
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))

((. 
))

 ((
)١(

) ال يصح صومهما    والنفساءُ واحلائض):مسألة
)٢(#
)٣(

أما )ه إذا زال عذر   رفطَ ما أَ  وعلى كل واحد من هؤالء قضاءُ     (:مسألة
& yϑsù šχ% x. 

                                                                                       

، ٢/٣٣٥ول األحكام، واالعتصام ، وأص٢/١٢٥، وشرح التجريد ١/٦١٨، واألمايل ٢٠٧املسند ص )١(
  .١/٦٤٨والشفاء 

 املرادي، أحد األعالم املعمرين، ولد ونشأ بالكوفة، إمام، حافظ، حمدث، مسند، من حممد بن منصور بن يزيد )٢(
 والذب %مشاهري رجال الزيدية يف العراق، عِرف رمحه اهللا مبواقفه الصلبة الشجاعة يف نصرة أهل البيت 

م، وصحب اإلمام عنهم وتأييد الثائرين منهم، تتلمذ على أيدي أئمة أهل البيت، كما خترج عليه مجاعة منه
نيفًا وعشرين حجة، وكانت له مع ) ع( سنة، وحج مع اإلمام أمحد بن عيسى٢٥القاسم بن إبراهيم الرسي 

وبايعوا اإلمام القاسم بن إبراهيم، عاش مستترا .  هـ٢٢٠األئمة مواقف مشرفة فقد اجتمعوا مبنـزله سنة 
مؤلفاته كتاب .  والتأليف، فخلَّف تراثًا فكريا زاخرابعيدا عن األضواء، عاكفًا على نشر العلم ومساع احلديث

، وكتاب اموع، )خ(أمايل أمحد بن عيسى، وكتاب الذكر مطبوع مبركز بدر العلمي، وكتاب املناهي
انظر مقدمة ). هـ٣٠٠-٢٩٠(تعمر طويالً قرابة قرن ونصف من الزمان، ووفاته ما بني سنيت . وغريها

   .١٠٠ني الزيدية صكتاب الذكر، وأعالم املؤلف
 .١٠٦٢ رقم١/٦٤٦ )٣(

ــة ل المرضــیة الروَضة البھــیَّ ــرحـ  في المسـاـئ ـــ ــ  . نكـت العبادات ش
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# وأما


#))((
) ١(

  ،
#

#
)٢(

 وعلـى كـل     ،فطراوصاحب العطش هلما أن ي    والشيخ اهلرم   (:مسألة
  صاحب العطشِ   وإذا زالت علةُ   ، إطعام مسكني  هفطرأواحد منهما لكل يوم     

#)قضى ما أفطره  
)) (())

 ((
)) ((.




                                                                                       

  .١٣٠، والترمذي رقم٣٣٥، وأصول األحكام، ومسلم رقم١٠٦٢ رقم١/٦٤٦، واألمايل ٢٠٦املسند ص )١(
 .، وأصول األحكام ١/٦٥٢، والشفاء ٢/١٥١، وشرح التجريد ١/٦٤٦ األمايل )٢(
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)١١٤( 

  رمضـانَ   عليه شهر  لَخ حىت د  هرخ فأَ ومن وجب عليه القضاءُ   (:مسألة
)طعام مسكني والقضاء  إ لزمه لكل يوم أفطره      ٍلاِب قَ نِم




)١(# 


)ه يوم  املسجد، وأقلُّ   مالزمةُ االعتكاف):مسألة
&Ÿωuρ  ∅ èδρ ç�Å³≈ t7è? óΟ çFΡr&uρ 

tβθ àÿÅ3≈ tã ’ Îû Ï‰ Éf≈ |¡ yϑø9$# 3 ^] ١٨٧: البقرة[
#)٢(

.وقلنا:
#))

((
) ٣(

.:
:النيـة اـأم) والصوم النيةُ: وله شرطان (:مسألة

#))ِ((


  وأما الصوم:
                                                                                       

  .١/٦٥٠، وأصول األحكام، والشفاء ٢/١٤١ شرح التجريد )١(
 .ما يثبت ذلك١١٧١، وأخرج مسلم برقم٨٠٥، والترمذي رقم١/٦٧٤، والشفاء ٢/١٥٤ح التجريد شر )٢(
، ١٥٣٩، والترمذي رقم١/٦٧٥ بلفط مقارب، وأصول األحكام، والشفاء ٢/١٥٢ شرح التجريد )٣(

   .٢/٤٨٦، ونصب الراية ٦٨٨ رقم١/٣١٥املوطأ 
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)١١٥( 

#)) (( $))
((

) ١(
.

ـ  : الـ بذلك فق  فظَجيابه على نفسه لَ   إن أراد   ـوم(:مسألة  أن  يهللا عل
&(#θ) فيلزمه ذلك  ،اماًا أو أي  ـكف يوم اعت èùθ ã‹ø9uρ öΝ èδu‘ρ ä‹ çΡ^ 

#))]٢٩: احلج[
(( .

 واشتغل فيـه    ، الفجر   طلوع  قبلَ  دخل املسجد  هلَعوإذا أراد فِ  :مسألة
ـ  وال خيرج منه إال حلاجة أو حضور جِ        ،بطاعة اهللا سبحانه   أو مجعـة أو     ازٍةن 

ا ومل يقعـد     ذلك قائم  لَعفإن احتاج إىل أن يأمر أهله بشيء فَ       ،   مريضٍ عيادِة
#)حىت يعود إىل املسجد

)٢($


)٣(
 .


) الصـوم  دِسفْه ما ي  دِسفْوي):مسألة


 

                                                                                       

 . عن عائشة ٤/٣١٧، والبيهقي ٢/٣٤٤ واالعتصام ، وأصول األحكام،٢/١٥٢ ، وشرح التجريد٢١٢املسند ص )١(
  .٤/٣٢١، وأصول األحكام، والبيهقي ١/٦٧٦، والشفاء ٢/١٥٥ شرح التجريد )٢(
  .١/٦٧٦، وأصول األحكام، والشفاء ٢/١٥٥، وشرح التجريد ٢١٢ املسند ما يقاربه ص)٣(
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ــة ل المرضــیة الروَضة البھــیَّ ــرحـ  في المسـاـئ ـــ ــ  . نكـت العبادات ش
  المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني.  د:تحقیق،  َجْعفر بن أحمد بن أبي یحیى َعْبدالسَّالم العالمة شمس الدین :تألیف

  صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣ الثانیةالطبعة 
www.almahatwary.org 



 

)١١٧( 


 هي  واالستطاعةُ،   إليه سبيال   على كل من استطاع     واجب احلج):مسألة

) الطريق نُامالزاد والراحلة وصحة البدن وأَ    
&¬!uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9$# �kÏm ÏM ø� t7ø9$# Ç tΒ tí$ sÜtGó™$# Ïµ ø‹s9Î) Wξ‹Î6 y™ 4^ ]٩٧: ل عمران آ[

# ))((
)١(

  .
$))((

)٢(
 . وإمنا قلنـا




وأما



: فصـل





#

))؟((
))(()٣(

 . 
                                                                                       

 .٢٨٩٧رقم، وابن ماجه ٢٨٩٧، والبخاري رقم٢/٧، والشفاء ٢/١٥٩ شرح التجريد )١(
 .، وأصول األحكام ٢/٧، والشفاء ٢/١٥٩، وشرح التجريد ٢٢٢ املسند ص)٢(
  .٢/١١، وأصول األحكام، والشفاء ٢/١٧٦ شرح التجريد )٣(

ــة ل المرضــیة الروَضة البھــیَّ ــرحـ  في المسـاـئ ـــ ــ  . نكـت العبادات ش
  المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني.  د:تحقیق،  َجْعفر بن أحمد بن أبي یحیى َعْبدالسَّالم العالمة شمس الدین :تألیف

  صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣ الثانیةالطبعة 
www.almahatwary.org 



 

)١١٨( 

)ِةج وعشر من ذي احلِ    ِةدع احلج شوال وذو القِ    رهشأَو):مسألة
 $

 ،
)١(#.

 :والثاين،   اإلحرام :هاأحد : اليت ال بدل هلا ثالثة     جحل ا وفروض):مسألة
 إىل   عرفةَ  وهو من زوال الشمس يوم     ، ساعة يف وقت الوقوف    الوقوف بعرفةَ 

  طواف الزيارة  :والثالث،   النحرِ طلوع الفجر يوم (اـأم


#)٢())
((

)٣(
 .وكذلك

#))
(() ٤(

ـ  . اـوأم
&(#θ èù§θ ©Üu‹ø9uρ ÏM øŠt7ø9$$ Î/ È,ŠÏF yèø9$# ^]٢٩: احلج[

#
                                                                                       

، ٤/٣٤٢ عن ابن عمر، وكذلك البيهقي ٢/٥٦٥، وأصـول األحكام، والبخاري ٣/٢٣ االعتصام )١(
 . عن ابن عباس ٢/٢٢٦والـدار قطين 

 .٣/٣١، واالعتصام ٢/٢٢ الشفاء )٢(
، وفتح الباري ٥/١٢٥، والبيهقي ٢/٣١، واالعتصام ٢/٢٢، والشفاء ٢/١٦٩ شرح التجريد )٣(

لتأخدوا ((:  بلفظ٢/٩٤٣، ومسلم ٣/٥٤، ونصب الراية ٢/٢٤٤، وتلخيص احلبري ١/٢١٧
 .١٩٧٠ ، وأبو داود رقم))مناسككم

، ١١٤٩٦ رقم١١/٢٠٢، واملعجم الكبري ٢٩٧٥، والترمذي رقم٢/٢٣، والشفـاء ٢/٣١االعتصـام  )٤(
 . بألفاظ مقاربة٣/٩٢، ونصب الراية ٥/١٧٤والبيهقي  
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))((.
 


 حجه، وعليـه أن     د أفس  العقبةِ  قبل أن يرمي مجرةَ    عام ج نوم):مسألة

فيه ميضي  ،هممتة وينحر بدن  ،ٍلاِب ويقضيه من قَ    وي( 
 $))




((
) ١( $

))
((

) ٢(
.#.





له من أحد املواقيت املعروفة بعد أن يتجرد   محِر احلج أن ي   ومتام):مسألة

 ر عليه الغسل توضأ، ولبس     فإن تعذَّ  ةٌ،ن س  والغسلُ ،من ثيابه املخيطة ويغتسل   
--أمــا)إزاراً ورداءاً

                                                                                       

، والبيهقي ٢/٦٤، وأصول األحكام، واالعتصام ٢/٨٧، والشفاء ٢/٧٢٤، واألمايل ٢٣٦ املسند ص)١(
 . مبعناه٥/١٦٦

، ٢/٦٤عتصام ، واال٢/٨٨، والشفاء ٢/٢٣٠، وأصول األحكام، وشرح التجريد ٢٣٦ املسند ص)٢(
  .٣/١٦٤واملصنف البن أيب شيبة 
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)١٢٠( 

#
 َ

#) ١(
. قلنـا:

#
)))٢(



((

) ٣(
. 

: فصـل
 $)))٤(

((
) ٥(

 . $)) 
((

)٦(. 
                                                                                       

، ١٤٥٢، والبخاري رقم ٣/٢٥، واالعتصام ٢/١٧، والشفاء ٢/١٧٠، وشرح التجريد ١/٦٧٥األمايل  )١(
  .٢٩١٥، وابن ماجه رقم١١٨١ومسلم رقم

  .٥٠املختار ص. قلنسوة طويلة كان يلبسها النساك يف صدر اإلسالم:  البرنس)٢(
، والبخاري ٣/٤٥، وأصول األحكام، واالعتصام ٢/١٧٣، وشرح التجريد ٢٣٠ املسند ص)٣(

   .١٨٢٣، وأبو داود رقم١٧٧، ومسلم رقم٣٥٩رقم
 . إحرام الرجل عندنا يف رأسه، وعند احلنفية إحرام الرجل يف رأسه ووجهه )٤(
دار قطين  عن ابن عمر، وال٥/٤٧، والبيهقي ٣/٤٦، وأصول األحكام، واالعتصام ٢٣١ املسند ص)٥(

  ٣/٢٧، ونصب الراية ٢/٣٩٤
 ى النساء يف إحرامهن عن # أن النيب ١٨٢٧، وأبو داود رقم٣/٤٧، واالعتصام ٢٣١ املسند ص)٦(

القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب 
 .٥/٥٢ومثله يف البيهقي . و خفامعصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أ
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 .)١(#:قلنا
#

)٢(. 
وقلنا:




 ـ :اـوقلن


اـأم )مث يصلي ركعتني وينوي ما يريد من احلج       (:مسألة
#)ـ . )٣ اـقلن
#))

 ((.
 اً مفـرداً ج اإلسالم حِةج ح فريضةِ  أداءَ يدِراللهم إين أُ  : ويقول(:مسألة

 أحـرم   ، حبستين  حيثُ يلِِّح فيسره يل وتقبله مين وم     ]إن كان يريد اإلفراد   [
   لك باحلج شعري وباألرض مين  تأقلَّ وحلمي ودمي وما     يِرش (

#)٤(. #
                                                                                       

 .،٣/٦٠، وأصول األحكام، واالعتصام )) جترد لإلحرام واغتسل#أن النيب ((:  بلفظ٢/٢٨ الشفاء )١(
، ١٧٤٣، وأبو داود رقم١٢٠٩، ومسلم رقم٣/٣٢، واالعتصام ٢/٩٦، والشفاء ٢/٧٠٩ األمايل )٢(

  .٢٩١١وابن ماجه رقم
 .٣٤، ٢/٢٩، والشفاء ٢/١٧٢ شرح التجريد )٣(
  أن النيب صلى الظهر مث ركب راحلته فلما عال على ١٧٧٤ ، وأبو داود رقم  يف حديث طويل٢/٣٢الشفاء  )٤(

= 
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#))
(() ١(.

 لبيك ال شريك لك لبيك؛ لبيك اللهم لبيك،  (:مسألة
هـا  امم ت حبجة مفـردةٍ  لبيك   ، لك ال شريك  ن احلمد والنعمة لك وامللك،    إ

#)ويدعو مبا شاء   ها عليك، وبالغُ
))

(() ٢( .#
)٣() ٤(.

 )هياً رافعاً ا صوتبلَوينهض من موضعه م)   :مسألة
#))uý

((
)٥(.

 ه بشيء، وال يقطع التلبية مرةً  وال يغطي رأس   ،لبس املخيطَ وال ي) :مسألة
#أما)ىبعد أخر 
 وأما#.

                                                                                       

 .٢/١٢٠، وشرح معاين اآلثار ٣٦٤٢، وسنن النسائي رقم١٣١٧٦جبل البيداء أهلّ، ومثله يف مسند أمحد رقم
وأبو داود ،  بلفظ مقارب٢/٣٣ء ، واحلديث ذكره األمري احلسني يف الشفا١٧٤/ شرح التجريد )١(

 .٢٩٤٣، وابن ماجه رقم١١٩٠٩ رقم١١/٣٣١، واملعجم الكبري ٥/٢٢٢، والبيهقي ١٧٧٦رقم
 ، والبخاري رقم٣/٣٦، واالعتصام ٢/٣٣، والشفاء ٢/١٧٤، وشرح التجريد ٢٢٥ املسند ص)٢(

 .١١٨٤، ومسلم رقم١٤٧٤
  .٣٠٧٤ه رقم، وابن ماج١٩٠٥، وأبو داود رقم١٢١٨ رواه مسلم رقم)٣(
وإن شئت زدت على ذلك، :  قال بعد ذكر حديث التلبية٢٢٥ الزيادة رواها اإلمام زيد يف املسند ص)٤(

 .٨٥ودرر األحاديث ص
، ٥/٤٢، والبيهقي ١٨١٤، وأبو داود رقم٢/٤١، وأصول األحكام، والشفاء ٢/١٧٤ شرح التجريد )٥(

 .٦٦٢٦ رقم٧/١٤٢واملعجم الكبري 
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 أشواط يبدأ  الكعبة طاف ا سبعةَىوال يزال كذلك حىت إذا أت   (:مسألة
 وميشـي رويـداً يف      ، يف ثالثة أشواط   اويسعى منه ؛  باحلجر األسود وخيتم به   
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)قلنا. )٣&þ’ÎΤθãã÷Š$# ó=ÉftGó™r& ö/ä3s9 4̂ ]٦٠: غافر[
قلنا:&!$oΨ−/u‘ 

$oΨÏ?#u ’Îû $u‹÷Ρ‘‰9$# ZπuΖ|¡ym ’Îûuρ Íοt�ÅzFψ$# ZπuΖ|¡ym $oΨÏ%uρ z>#x‹tã Í‘$̈Ζ9$#^]٢٠١: البقرة[ 
#)٤(
.

                                                                                       

 .ه سنة ، وعند الشافعية مستحب  عند احلنفية أن)١(
 .٢٢٦-٢٢٥ املسند ص)٢(
 بلفـظ مقـارب، وابـن ماجـه         ١٨٩٣، وأبو داود رقـم    ٢/٣٧، والشفاء   ٢/١٨٣ شرح التجريد    )٣(

 .١٢١٨، ومسلم رقم٢٩٢٠رقم
، وأبـو داود     ٢٦٩٠، ومسـلم رقـم     ، وأصول األحكام   ٢/١٨٣، شرح التجريد     ٢/٣٨ والشفاء   )٤(

  .٢٩٥٧، وابن ماجه رقم١٨٩٢رقم
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)١٢٤( 

: فصـل
#)١(.

)ركعتني$  مث يصلي خلف مقام إبراهيم    (:مسألة
#)٢(.#

 &ö≅ è% $ pκš‰r' ¯≈ tƒ šχρ ã�Ïÿ≈ x6ø9$#^ ،&وö≅ è% uθ èδ ª!$# î‰ ym r&^)٣(. 
 يف كل    سبع مرات، يهرولُ   ة واملرو ا الصف مث خيرج فيسعى بني   (:مسألة

#)واحدة منها بني امليلني   

&¨βÎ) $ xÿ¢Á9$# nοuρ ö�yϑø9$#uρ  ÏΒ Ì�Í←!$ yèx© «!$# ( ^ ]١٥٨: البقرة[))((

))



((


)٤(. 
مث ،   إن أمكنه  ،ىنِمة بِ  عرفَ  بات ليلةَ   إىل عرفةَ  وإذا أراد اخلروج)  :مسألة

  والعصـرِ  حىت إذا زالت الشمس مجع ا بني الظهرِ        غدا إىل عرفة ومكث ا    
                                                                                       

 .٢٩٤٨وما بعده، والنسائي رقم١٢٦٧ وما بعده، ومسلم رقم١٨٧٥أبو داود رقم )١(
 .٢٩٥٨، وابن ماجه رقم١٨٨١، وأصول األحكام، وأبو داود رقم٢/١٨٤ شرح التجريد )٢(
 .٣٠٧٤، وابن ماجه رقم ١٩٠٥، وأبو داود رقم٢/٣٩، وأصول األحكام، والشفاء ٢/١٨٤شرح التجريد  )٣(
، وأبو داود ١٢١٨، ومسلم رقم٢/٣٩، وأصول األحكام، والشفاء ٢/١٨٥جريد  شرح الت)٤(

 .٣٠٧٤، وابن ماجه رقم١٩٠٥رقم
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)١٢٥( 

         ا يف املوقف يدعو ويذكر اهللا سبحانه بأذان واحد وإقامتني، مث وقف 
#)إىل غروب الشمس 




 
)١(

#)٢(
ويفيض إىل مزدلفة، فإذا وصلها مجع ا بني املغرب والعشـاء           (:مسألة

#)يبيت ا حىت يصبح   و،   رةاآلِخ

#

)٣(.
 يذكر اهللا سبحانه، مث يغدو       احلرام ساعةً  )٤( عند املشعر  فِقمث ي :مسألة

حثيثـاً ى   سع  وهو موضع معروف هنالك    ارسحادي م  بو رىن، فإذا م  إىل مِ 
#


                                                                                       

 .١٢١٨، ومسلم رقم ٢/٤٢، وأصول األحكام، وذكر احلديث جمزًءا يف الشفاء ٢/١٩٠شرح التجريد  )١(
 .، وأصول األحكام ٢/١٩١ شرح التجريد )٢(
 ،٣٠٧٤، وابن ماجه رقم ١٢١٨، ومسلم رقم ٢/٤٧ام، والشفاء ، وأصول األحك٢/١٩١شرح التجريد  )٣(

  .٥/٦والبيهقي 
 . املرور باملشعر مستحب عند الشافعية واحلنفية)٤(
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 ) ١(.
 العقبة رماها بسبع حصيات ويكرب مع كل         إىل مجرةِ  ىفإذا انته (:مسألة

حاةص(#
)٢(

)٣(.
) منهاوىلويقطع التلبية مع األ  (:مسألة

#
)٤(.

#) إن أراد ذلك     أو ينحر   مث يذبح) :مسألة
 $

#) ٥(
.

له  شعره، فإذا فعل ذلك فقد حل     من  ر  صقَمث حيلق رأسه، أو ي)    مسألة
#)ساء إال الن منه اإلحرامعن شيء مما م  كلُّ
))((

)٦(
 .

                                                                                       

، والبيهقي ١٩٠٥، وأبو داود رقم ١٢١٨ ، ومسلم رقم ٤٩-٢/٤٨، والشفاء ٢/١٩١شرح التجريد  )١(
٥/٦. 

 .١٧١املختار ص.  وهي كرأس األمنلة)٢(
 .، وأخرجوه يف حديث طويل ٣٠٧٤، وابن ماجه رقم١٩٠٥، وأبو داود رقم١٢١٨ مسلم رقم)٣(
، ٣/٧٨، نصب الراية ٥/١٣٧، والبيهقي ٢/٥٢، وأصول األحكام، والشفاء ٢/١٩١ شرح التجريد )٤(

 .١٠٥٦ رقم٢/٢٥٩وتلخيص احلبري 
ه ، وابن ماج١٢١٨، ومسلم رقم٢/٥٣، وأصول األحكام، والشفاء ٢/١٩٢ شرح التجريد )٥(

 .٤٠١٨، وابن حبان رقم٥/٢٣٨، والبيهقي ٣٠٧٤رقم
 ، ٢/٢٧٦، والدار قطين ٥/١٣٦، والبيهقي ٢/٥٣، وأصول األحكام، والشفاء ٢/١٩٤ شرح التجريد )٦(

= 
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 فيطوف بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط كما        مث يرجع مكةَ  (:مسألة
) من بعد ذلك   له النساءُ   لُّـِحه، وال يسعى يف شيء منها، مث ي       رـكْتقدم ذِ 
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È,ŠÏF yèø9$# ^]٢٩: احلج[ $))
((

) ١(
.


 

ىن ويقيم فيها ثالثة أيام، يرمـي يف اليـوم األول           ويعود إىل مِ  (:مسألة
اجلمرات الثالث بإحدى وعشرين حصاة يبدأ باجلمرة اليت هي أقـرن إىل            

 اليت تليها مبثل ذلك،     مسجد اخليف فريميها بسبع حصيات، مث يرمي اجلمرة       
وكذلك يفعل يف اليوم الثاين وهو يوم النفـر        ،  مث يرمي مجرة العقبة مبثل ذلك     

  وإن شاء أقام إىل الثالث ورمـاهن ، فإن شاء نفر فيه ،األول وهو ثالث العيد   
  اليـوم  ويف،   وهو يف اليومني األولني يرمي بعد الـزوال        ، ما تقدم  مثلعلى  

:قلنا )دهالثالث جيوز قبل الزوال وبع    
#

)٢(
:وقلنا .

                                                                                       

  .٣/٨٠، ونصب الراية ٢/٢٢٨، وشرح معاين اآلثار ٢٩٣٧وابن خزمية رقم
 .٣/١٠٨، واالعتصام ٢/٦٥ء ، وأصول األحكام، والشفا٢/١٩٥، وشرح التجريد ٢٢٩ املسند ص)١(
، وابن حبان ٣٠٦٦، وابن ماجه رقم١٦٥٨، وأصول األحكام، والبخاري رقم٢/١٩٥ شرح التجريد )٢(

 .٤٨٢٧ ، ومسند أمحد رقم٣٨٩١رقم
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#


)١(
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#))
((

) ٢(
.  وقلنـا

& yϑsù 
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  الـوداع فإذا نفر إىل مكة وأراد االنصراف إىل بلده طاف طواف       (:مسألة
((#)مثل طواف الزيـارة   

((
) ٣(

.


، فراد ما ذكرنـا   ، فاإل ، ومتتع انٌر، وقِ فرادِإ:  ثالثة أنواع  احلج):مسألة
 بني احلج والعمرة      عند اإلحرام اجلمع   ينو أنه ي   غري ،والقارن يفعل مثل ذلك   

                                                                                       

، وأبو داود ٣/١٠٥، واالعتصام ٢/٥٦، وأصول األحكام، والشفاء ٢/١٩٦ شرح التجريد )١(
  .٢/٢٧٤ ، والدار قطين٥/١٤٨، والبيهقي ١٩٧٣رقم

  .٥/١٤٩، وأصول األحكام، والبيهقي ٢/١٩٦، وشرح التجريد ٢٢٩ املسند ص)٢(
، والترمذي ٣/١١١، واالعتصام ٢/٥٨، وأصول األحكام، والشفاء ٢/١٩٨ شرح التجريد )٣(

  .٣٠٧٠ بلفظ مقارب، وابن ماجه رقم١٣٢٧، ومسلم رقم٩٤٤رقم
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)١٢٩( 

 ذلـك يل    رسي بني احلج والعمرة فَ    نَِرقْأَ أن   ريداللهم إين أُ  : يف إحرامه فيقول  
) وعمرة معـاً   ةلبيك حبج :  أنه يقولُ  ويقول مثل ما ذكرنا، غري    ،  وتقبله مين 

#)١(
 .

))
((

) ٢(
.

) مكة فعليه طوافان وسعيان حلجه وعمرتـه       لَخوإذا د) :مسألة



 $

#)٣(. 
)الذي حيرم فيه   من املوضع    )٤(ٍةوال قران إال بسوق بدن    (:مسألة

 $#
))# (())

((
)٥(

 . أحدمها:
                                                                                       

، والترمذي ٣/١١٤حكام، واالعتصام ، وأصول األ٢/١٨٦، وشرح التجريد ٢/٦٦ الشفاء )١(
  .١٤٢٨٧ رقم٣/٢٨٩، واملصنف البن أيب شيبة ٢٩٧١،  وابن ماجه رقم٩٤٧رقم

 ٣/٢٨٩، واملصنف البن أيب شيبة ٥/٤٠، والبيهقي ١٧٩٥، وأبو داود رقم١٢٣٢ أخرجه مسلم رقم)٢(
 .١٤٢٩٥ رقم

، واملصنف البن أيب ٢/٦٤م ، واالعتصا٢/٨٧، وأصول األحكام، والشفاء ٢/١٨٦ شرح التجريد )٣(
 .عن احلسني بن علي١٤٣١٤ رقم٣/٢٩٠شيبة 

 . عند الشافعية تكفي الشاة وال جيب السوق وهو قول أيب حنيفة)٤(
، ٣/١١٦، واالعتصام ٢/٦٧، والشفاء ٢/١٩٣، وأصول األحكام، وشرح التجريد ١/٦٩٩ األمايل )٥(

 .٥/١٥، والبيهقي ١٧٩٧، وأبو داود رقم١٢١٦ومسلم رقم
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# والثـاين:
#))((؛

 #
 ين أريد العمرةَإاللهم  :  عند إحرامه ويقول   ةَ العمر دِرفْواملتمتع ي) :مسألة

لبيك : نه يقولأغري () ذلك يل  متمتعاً ا إىل احلج فيسر    
&)بعمرة متمتعاً ا إىل احلج  yϑsù yì −Gyϑs? 

Íοt�÷Κãèø9$$ Î/ ’ n< Î) Ædkptø:$# $ yϑsù u�y£ øŠtGó™$# z ÏΒ Ä“ ô‰ oλ ù;$# 4^ ]١٩٦: البقرة[ 
#))

((
)١(

؛ 
 

)شهر احلـج  أه يف   وتكون عمرت) :مسألة
 & yϑsù yì −Gyϑs? Íοt�÷Κãèø9$$ Î/ ’ n< Î) Ædkptø:$#^ ]١٩٦:البقــرة[

)٢(



ويقصـر  د وسعى كما ذكرنا يف املفرِ      طاف  مكةَ )٣(مث إذا دخل  (:سألةم

(من شعره وقد خرج من إحرامه     
                                                                                       

، وأيب داود ١٢١٨، ومسلم رقم٢/٦٤، وأصول األحكام، والشفاء ٢/١٨٩ شرح التجريد )١(
 .٣٠٧٤، وابن ماجه رقم١٩٠٥رقم

 .١/٣٨٧ الدر املنثور )٢(
 .ال يلزمهم دم التمتع :  ألنه ال جيوز له أن يتمتع من كان ميقاته داره وأجازته الشافعية وقالت)٣(
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)١٣١( 




:قلنا
#))

 ((.
)ةقلـه شـا   أ و ،ملتمتع إراقة دم لتمتعه   وجيب على ا  (:ألةـمس

&yϑsù yì−Gyϑs? Íοt�÷Κãèø9$$Î/ ’n<Î) Ædkptø:$# $yϑsù u�y£øŠtGó™$# zÏΒ Ä“ô‰oλù;$#^ ]١٩٦: البقرة[
ا من مِعطْوالقارن واملتمتع جيوز هلما أن يأكال من هديهما وي):مسألة

)يئاً من الكفارات اليت جتب عليهم شردفْممها وال الْ  وال يأكال.شاءا
         

&šχô‰ ç7ø9$#uρ $ yγ≈ oΨ ù=yèy_ /ä3s9  ÏiΒ Î�È∝̄≈ yèx© «!$# ö/ä3s9 $ pκ�Ïù ×�ö� yz ( (#ρ ã�ä.øŒ$$ sù zΝ ó™$# «!$# $ pκö�n=tæ 

¤∃ !#uθ |¹ ( #sŒÎ*sù ôM t7y_ uρ $ pκæ5θ ãΖ ã_ (#θ è=ä3sù $ pκ÷& ÏΒ (#θ ßϑÏèôÛ r&uρ yì ÏΡ$ s)ø9$# §�tI÷èßϑø9$#uρ 4^ ]٣٦: احلج[
 #     

 $#
#) ١(

 .
 وأما


&Ÿω (#θ è=çGø)s? y‰ øŠ¢Á9$# öΝ çFΡr&uρ ×Πã�ãm 4  tΒuρ …ã&s#tF s% Ν ä3Ζ ÏΒ #Y‰ ÏdϑyètG•Β Ö!#t“yf sù ã≅÷WÏiΒ $ tΒ Ÿ≅ tF s% z ÏΒ 

                                                                                       

، وأبو ٣٠٧٤، وابن ماجه رقم١٢١٨، ومسلم رقم ٢/١٩٢يد ، وشرح التجر٨٩ درر األحاديث ص)١(
 .١٩٠٥ داود رقم
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)١٣٢( 

ÉΟ yè̈Ζ9$# ãΝä3øts† Ïµ Î/ #uρ sŒ 5Α ô‰ tã öΝ ä3Ψ ÏiΒ $ Nƒô‰ yδ x÷ Î=≈ t/ Ïπ t7÷ès3ø9$# ÷ρ r& ×οt�≈ ¤ÿx. ßΘ$ yè sÛ tÅ3≈ |¡ tΒ ÷ρ r& 

ãΑ ô‰ tã y7 Ï9≡ sŒ $ YΒ$ u‹Ï¹^ ]٩٥: املائدة[ 






 وال أن يغطي    خميطاً، ، وال أن يلبس   ال جيوز للمحرم أن يتطيب)    :مسألة

) الكعبني ن يقطع ما عال   رأسه، وال يلبس اخلفني، إال أ     
#


#))

((
)١(

 .


اـأم)وال يزيل شيئاً من شعره وال من أظافريه       (:مسألة
&Ÿωuρ (#θ à)Î=øtrB óΟ ä3y™ρ ââ‘ 4®L ym x÷ è=ö7tƒ ß“ ô‰ oλ ù;$# …ã&©#ÏtxΧ 4^]١٩٦: البقرة[


& uΚsù tβ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í� £∆ ÷ρ r& 

ÿÏµ Î/ “ &Œr&  ÏiΒ Ïµ Å™ù&§‘ ×π tƒ ô‰ Ïÿsù  ÏiΒ BΘ$ uŠÏ¹ ÷ρ r& >π s% y‰ |¹ ÷ρ r& 77 Ý¡ èΣ^
                                                                                       

، ٥/٥٨، والبيهقي ٣/٩١، واالعتصام ٢/١٠٧، والشفاء ٢/٢٢٣، وشرح التجريد ٢٢١ املسند ص)١(
 . بلفظ مقارب٣٨٥٢، وابن حبان رقم ١٣٥٦٦ رقم ١٢/٤٢٥واملعجم الكبري 
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)١٣٣( 




: فصـل





أما)هوة وال ميسها لش   ،ه امرأت لُبقَوال جيامع وال ي)   :مسألة






)وال يصطاد، وال يدل على صيد، وال يأكل من حلمه         (:مسألة
&Ÿω (#θè=çGø)s? y‰øŠ¢Á9$# öΝçFΡr&uρ ×Πã�ãm ^ ] ٩٥: املائـدة[

 &tΠÌh�ãm uρ öΝ ä3ø‹n=tæ ß‰ ø‹|¹ Îh�y9 ø9$# $ tΒ óΟ çF øΒßŠ $ YΒã�ãm 3^ ]٩٦: املائدة[



)وال يقْتلُ شيئاً من القَملِ   : (مسألة

 
 والتـداوي   ،خيط ولبس امل  ، إىل تغطية رأسه    احملرم وإن احتاج) :مسألة

 جنس من ذلك معاً يف وقت واحد         وفعل كلَّ  ، شعره وأخِذ ، فيه طيب  اٍءودِب
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)١٣٤( 

     صـيام   ، أو ستة مساكني  أو إطعام    ة، وأقله شا  ،يقهِرفعليه فدية واحدة وهو دم ي 
   وإن فعل ذلك يف أوقات متفرقة  ،  الثة األشياء  بني هذه الث   ثالثة أيام، وهو خمري

)فعليه لكل واحد من ذلك فدية     





أ



:قلنا

 قلنـا:


&×π tƒ ô‰ Ïÿsù  ÏiΒ BΘ$ uŠÏ¹ ÷ρ r& >π s% y‰ |¹ ÷ρ r& 77 Ý¡ èΣ^ ]١٩٦: البقرة[
 $


)١(.# 

:وقلنا
&×π tƒ ô‰ Ïÿsù  ÏiΒ BΘ$ uŠÏ¹ ÷ρ r& >π s% y‰ |¹ ÷ρ r& 77 Ý¡ èΣ ^ 

                                                                                       

، والترمذي رقم ٣٩٢٧، والبخاري رقم٢/١١٥ ، والشفاء٢/٢٢٨، وشرح التجريد ٢٣٥ املسند ص)١(
 .١٨٦٠، وأبو داود رقم ٢٩٧٣
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)١٣٥( 

ـ و وفَ. بعمل عمرة وأراق دماًلَلَّحومن أحرم باحلج مث فاته ت)   :مسألة ه ت
   هو أن ال يِردعرفة ك(#))

((
) ١(.

 يبعث به ويواعد رسوله يف       فعليه دم  ود أو ع   مبرضٍ رحِصوإن أُ (:مسألة
)رامه يف ذلك الوقت   وقت معلوم يذبح فيه، مث حيل هو من إح        

&÷βÎ*sù öΝ è?÷�ÅÇ ôm é& $ yϑsù u�y£ øŠtGó™$# z ÏΒ Ä“ ô‰ oλ ù;$#^ ]١٩٦: البقرة[
 $)قلنـا   .)٢:

#)٣(
قلنـا . 


&Ÿωuρ (#θ à)Î=øtrB óΟ ä3y™ρ ââ‘ 4®L ym x÷ è=ö7tƒ ß“ ô‰ oλ ù;$# ã&©#ÏtxΧ^ ]١٩٦: البقرة[

: فصـل
#))((

#
)٤(

.
 لُد أو عِمع من النلَتا قَ ملُثْ ِموإذا قتل احملرم صيداً فعليه جزاٌء(:مسألة

) الصيامذلك من اإلطعام أو
                                                                                       

، ٢/١٣٥ ))من مل يدرك احلج فعليه دم((: ، وأصول األحكام، والشفاء بلفظ٢/٢٥٦ شرح التجريد )١(
 .٣/١٤٦ومثله نصب الراية 

  .٢/١٣٢، والشفاء ٢/٢٥٥ شرح التجريد )٢(
  .١٥٢٥٢ رقم ٣/٣٩٢، ومصنف ابن أيب شيبة ١٣٠٥ رقم، ومسلم١٦٢٥، والبخاري رقم٢/٩٢الشفاء  )٣(
 أنه ملا صده املشركون حتلل هو وأصحابه وحنروا هديهم وقضى ٢/١٣٥، ويف الشفاء ٢/٢٦٦شرح التجريد  )٤(

  .٥/٧١٩، وسنن اليبهقي ٣/١٤٣عمرته يف العام القابل يف الشهر الذي صده فيه املشركون، واالعتصام 

ــة ل المرضــیة الروَضة البھــیَّ ــرحـ  في المسـاـئ ـــ ــ  . نكـت العبادات ش
  المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني.  د:تحقیق،  َجْعفر بن أحمد بن أبي یحیى َعْبدالسَّالم العالمة شمس الدین :تألیف

  صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣ الثانیةالطبعة 
www.almahatwary.org 



 

)١٣٦( 

&Ÿω (#θ è=çGø)s? y‰ øŠ¢Á9$# öΝ çFΡr&uρ ×Πã�ãm 4  tΒuρ …ã&s#tF s% Ν ä3Ζ ÏΒ #Y‰ ÏdϑyètG•Β Ö!#t“yf sù ã≅÷WÏiΒ $ tΒ 

Ÿ≅ tF s% z ÏΒ ÉΟ yè̈Ζ9$# ãΝ ä3øts† Ïµ Î/ #uρ sŒ 5Α ô‰ tã öΝ ä3Ψ ÏiΒ $ Nƒ ô‰ yδ x÷ Î=≈ t/ Ïπ t7÷ès3ø9$# ÷ρ r& ×οt�≈ ¤ÿx. ßΘ$ yèsÛ 

tÅ3≈ |¡ tΒ ÷ρ r& ãΑ ô‰ tã y7 Ï9≡ sŒ $ YΒ$ u‹Ï¹ s−ρ ä‹ u‹Ïj9 tΑ$ t/ uρ ÍνÍ� ö∆r&^ ]٩٥: املائدة[ 
        

         



 ففيه امم إال احلَ،له وجبت فيه القيمةُ     لَثْ ال مِ  دـوإذا كان الصي  (:مسألة
)ةٌشا

 فأما
)١(

 


&ãΝ ä3øts† Ïµ Î/ #uρ sŒ 5Α ô‰ tã öΝ ä3Ψ ÏiΒ ^] ٩٥: املائدة[
 مـن   ما أكل، وفديةٌ   يف احلرم فعليه قيمةُ     صيدٍ  حلم  احملرم لَكَفإن أَ (:مسألة

أما) كما تقدمصيام أو صدقة أو نسك
وأما





                                                                                       

 .٥/٢٠٥، والبيهقي ٣/١٤٨، واالعتصام ٢/١١٩ والشفاء ،٢/٢٣٨ شرح التجريد )١(
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)١٣٧( 

 مسـكني،    مائةَ  أطعم  فاختار اإلطعام  يه البدنةُ ومن وجبت عل  (:مسألة
وإن اختار الصيام صام مائة يوم، ومن وجبت عليه البقرة فاختـار اإلطعـام     

  اأطعم سبعني مسكين  ،     ا، ومن وجبت عليه    وإن اختار الصيام صام سبعني يوم
وإن اختار الصيام صام عشـرة      ،   فاختار اإلطعام أطعم عشرة مساكني     ةالشا
)أيام










 وإمنا


&÷ρ r& ×οt�≈ ¤ÿx. ßΘ$ yèsÛ tÅ3≈ |¡ tΒ ÷ρ r& ãΑ ô‰ tã y7 Ï9≡ sŒ $ YΒ$ u‹Ï¹^
#

))((
) ١(

.

#


                                                                                       

 .١٠/٥٥، والبيهقي٢٣٥ املسند ص)١(
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)١(#


) ٢(
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 .))ِإن البقرة عن سبعة واجلزور عن عشرة((:  عن بن عباس بلفظ٩٠٤، والترمذي رقم٢/٩١ الشفاء )١(
، ١٤ رقم٢٠/١٥، واملعجم الكبري ٥/٢٣٥، والبيهقي ٢/١٢٢، والشفاء ٢/٢٦٧ شرح التجريد )٢(

 .٣/٣٨٨، ونصب الراية ٤/١٧٤، وشرح معاين اآلثار ٢٩٠٦ رقم٤/٢٩٠يح ابن خزمية وصح
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)١٣٩( 


  املرشد أو من يقوم    )١(عقد الويل : أحدها : النكاح أربعةٌ  شروطُ: (مسألة

  أو من يقوم مقامه مـن ويلٍّ ج الزوقبولُ: والثاين .ريه غوأامه من وكيل  ـمق
ضرا عقد  حي )٣(تني أو رجل وامرأَ   )٢( حضور شاهدين عدلني   :والثالث .أو وكيل 
فإذا عدم واحد من هذه الشروط مل يصـح           البالغة، ُء رضا :والرابع. النكاح

ــاح ((#)النك
((

) ٤(
.


&(#ρ ß‰ Îηô± tF ó™$#uρ Èøy‰‹Íκy−  ÏΒ öΝ à6Ï9% ỳ Íh‘ ( βÎ*sù öΝ ©9 $ tΡθ ä3tƒ È÷n=ã_ u‘ ×≅ ã_ t�sù 

Èβ$ s?r&z� ö∆$#uρ  £ϑÏΒ tβöθ |Êö�s? z ÏΒ Ï!#y‰ pκ’¶9$#^ ]٢٨٢: البقــرة[



 فأما#))

((
))((

) ٥(
.

                                                                                       

 .البالغة العاقلة تزوج نفسها:  قال أبو حنيفة)١(
 . وأجازت احلنفية شهادة الفاسق )٢(
 . مل جتز الشافعية شهادة النساء  )٣(
، ١٠٠ودرر األحاديث ص، ٢/١٨٣، والشفاء ٣/٢٧، وشرح التجريد ٢/٨٩٢، واألمايل ٣٠٤املسند ص )٤(

   .٤٠٧٥، وابن حبان رقم٢٩٩ رقم١٨/١٤٢، واملعجم الكبري ٣/٢٢١، والدار قطين ٧/١٢٤والبيهقي 
، والبخاري ٣/٢٨، وشرح التجريد ٢/٨٩٤، واألمايل ٢/١٨٥، والشفاء ٣٠٥ املسند ص)٥(

 .))إذا سكوا((:  بلفظ١٨٧٠، وابن ماجه رقم٦٥٧٠رقم
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)١٤٠( 

#)١(
.

  عقدت  أو ،ك أو أنكحت  ،ك زوجت :قول الويل ي  بأن وينعقد النكاح (:مسألة
) النكاحك إذا أراد عقد  أو وهبت  ،لك




 اـفأم
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 إذا  )٢( على ابنته الصغرية مل يكن هلـا خيـار          األب دقَوإذا ع (: مسألة  
فـإذا  ،   من األولياء كان هلا اخليار بعد بلوغها       )٣(هوإذا عقد عليها غري   ،  بلغت

                                                                                       

  .٣/٢٣٣، والدار قطين ٧/١١٩، والبيهقي ٢١٠١، وأبو داود رقم٦٥٤٦اري رقم، والبخ٢/١٨٥الشفاء  )١(
 .ليس هلا اخليار وإن مل يكن كفوا :  بشرط أن يكون األب كفوا، وقالت احلنفية)٢(
 . عند الشافعية وكذلك إذا عقد عليها اجلد )٣(
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)١٤١( 

 فسخت النكاح        ا مل يكن هلا مهر كان بعد الدخول   وإذا،   قبل دخول الزوج 
 عليه فلها املهر ( وإمنا

#
)١(قلنا)٢(اـأم

&(#θ ßs Å3Ρr&uρ 4‘yϑ≈ tƒ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ^ ]ــور ]٣٢: الن



 قلنا






#

 وقلنا


  قلنـا
                                                                                       

 يكن هلا يومئٍذ إذن  وهي بنت ست ومل#زوج أبو بكر عائشة من رسول اهللا :  األمايل بلفظ)١(
إذا زوج الرجل ابنته وهي صغرية مث بلغت مت ذلك عليها :  قال$، ويف املسند عن علي ٢/٩٠٥

-٢/١٨٥، وكذلك الشفاء  ٣٠٥وليس هلا أن تأىب وإن كانت كبرية فكرهت مل يلزمها النكاح ص
  .٣٢٥٥، والنسائي رقم٢١٢١، وأبو داود رقم٤٨٤٠، والبخاري رقم١٨٦

 .افعية إن كان العاقد غري أبيها وجدها فالنكاح موقوف حقيقة فال يصح فيه شيء من أحكام النكاحعند الش )٢(
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)١(
 .

 
)٢(: مسألة  
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((

) ٣(
.

ها الذي رضيت بـه  ئوإذا امتنع الويل من تزويج املرأة من كف     (: مسألة  
((#)كان عاضالً، وبطلت واليته   


((

)٤(
 . 

                                                                                       

، ومسلم ٥٠٣٤، والبخاري رقم٣/٣٨، وشرح التجريد ٢/٢٢٦ أصول األحكام، والشفاء )١(
 .، واملالعن عومير العجالين٢٢٥٧، وأبو داود رقم١٤٩٣رقم

 .ون ذكره  وجعله مالك شرطًا ال يصح العقد من د)٢(
 .٧/٢٤٧، والبيهقي ٣/٢٤٠، واالعتصام ٣/٨٥، وشرح التجريد ٢/٢١٩، والشفاء ٣٠٤ املسند ص)٣(
، والبيهقي ١٨٧٩، وأبو داود رقم١١٠٢، والترمذي برقم٣/٢٤١، واالعتصام ٢٢٠، ٢/٢٠٣الشفاء  )٤(

 .٣/١٨٤اية ، ونصب الر٤٧٥٠، ومسند أيب يعلى رقم٢/١٦٨، واملستدرك ٣/٢٢١، والدار قطين ٧/١١٣
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)٣(

 #
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، ٧/١٣٣، والبيهقي ٣/٢٥٢، واالعتصام ٢/٢١٦، وأصول األحكام، والشفاء ٣/٦٧ شرح التجريد )١(
  .٤/٢٨٥، وجممع الزوائد ٣/١٩٦ونصب الراية  ،٣/٢٤٤و الدار قطين 

، ٧/٨٢، والبيهقي ١٠٨٥، والترمذي رقم٢/١٩٣، وأصول األحكام، والشفاء ٣/٢٠ شرح التجريد )٢(
 .١٠٣٢٥ رقم٦/١٥٣ق ومصنف عبدالرزا

  .٣/١٩٧، ونصب الراية ٧/١٣٤، والبيهقي ٣/٢٥٢، وأصول األحكام، واالعتصام ٣/٢١شرح التجريد  )٣(
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 مث ابن االبن     ،  البالغ )٢( االبن :الهمو املرأة هم عصبتها وأَ    أولياُء(: مسألة
:وإمنا)وإن سفَل   


&(#θ ßs Å3Ρr&uρ 4‘yϑ≈ tƒ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ tÅs Î=≈ ¢Á9$#uρ 
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)) ((. قلنا:





، مث األخ    األبِ  أب  وإن عال، واملُراد به اجلد      مث اجلد  ،بثُم األَ (: مسألة

 مث األخ ألٍب، مث ابن األِخ        ألٍب وأم ، اب، مث   ألٍب وأمن     األِخ ألٍب، مث العـم  
 ألٍب وأم        ألٍب وأم ألٍب، مث ابن العم ألٍب، مث على هذا        ، مث العم مث ابن العم ،

      يكون ولي ِتقلَى وهو املُعا للمرأة اليت أَ   الترتيب، مث املَو     عتقها، أو مـن يقـوم 
)مقامه


                                                                                       

، ٢٢٧٦، ومسلم رقم٣/٢٥٢، واالعتصام ٢/١٩٢، وأصول األحكام، والشفاء ٣/٢١ شرح التجريد )١(
 .٧/١٣٤، والبيهقي ٣٦٠٦ والترمذي رقم

 .لوالية  مل تر الشافعية للولد حق ا)٢(
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 ، النكاح إلمام املسـلمني   األولياُء كانت واليةُ   فإن عِدم هؤالءِ  (: مسألة

 $#)ِهأو من يلي ِمن ِقبلِ    
))
((

)١(
 .

 رجـالً مـن املسـلمني بعقـد        املرأةُ لِتوإن عِدم ذلك، وكَّ   (: مسألة
&tβθ)النكــاح ãΖ ÏΒ÷σßϑø9$#uρ àM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9$#uρ öΝ ßγàÒ ÷èt/ â!$ uŠÏ9÷ρ r& 

<Ù÷èt/^]٧١: التوبة[





ةً منقطعة، حنو أن يكون على مسـافة        بي غَ  ويلُّ املرأةِ  وإذا غَاب (: مسألة
 صارت الوالية لغريه من     -، أو امتنع من تزويج املرأة ممن هو كفؤ هلا         )٢(شهٍر

 عليها ما دام علـى تلـك   ه واليةٌـل  ومل يبق املذكور،رتيباألولياء على الت 
وإمنا )احلال

                                                                                       

، والطرباين يف األوسط ٤/٢٨٥، وأصول األحكام، وجممع الزوائد ١٤٥١ برقم ٢/٨٩٥ األمايل )١(
 .١٨٧٩، وابن ماجه رقم٢٠٨٣، وأبو داود رقم١١٠٢، والترمذي رقم٦٣٥٢ رقم٦/٢٦٠

 . واختار أبو حنيفة والشافعي مسافة القصر على اختالفها)٢(

ــة ل المرضــیة الروَضة البھــیَّ ــرحـ  في المسـاـئ ـــ ــ  . نكـت العبادات ش
  المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني.  د:تحقیق،  َجْعفر بن أحمد بن أبي یحیى َعْبدالسَّالم العالمة شمس الدین :تألیف

  صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣ الثانیةالطبعة 
www.almahatwary.org 



 

)١٤٦( 




 قلنا
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  .٤/٣٨٦، ونصب الراية ٢/٢٥ شرح التجريد )١(
 .٣/٢٥٥ سرية بن هشام )٢(
،  ومصنف بن أيب ٦/٥٥، والبيهقي ٢٥٤٣، وأصول األحكام، وابن ماجه رقم٢/٤٦ شرح التجريد )٣(

  .٣٦٧٦٦ رقم٧/٣٦٩شيبة 
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 ويف حكمهـا    ، األم :إحداهن. حيرم من النكاح سبع من النسب     (: ةمسأل
 :والثالثـة .  ويف حكمها بنات البنات، وبنات البـنني       ، البنت :والثانية. اجلدات

 ويف حكمها بنات بناِتها،     ، بنت األخت  :والرابعة. األخت على أي وجٍه كانت    
 ، العمة :والسادسة . وبنات بنيه، وبنات بناته    ، بنت األخ  :واخلامسة. وبنات بنيها 

) ويف حكمها خالتها   ، اخلالة :والسابعة. ويف حكمها عمتها  
&ôM tΒÌh�ãm öΝ à6ø‹n=tã öΝ ä3çG≈ yγ̈Βé& 
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 ما حرم من ذلك كله من النسب حرم مثلُه من الِرضاع            وكلُّ(: ةمسأل
، وسواٌء قليـلُ    )١(الدة الرضيع أيضا إذا كان الرِضاع واقعا يف احلولني من و        

)٢ ()الرضاِع وكثريه يف أنه يوجب التحرمي    
 $#))


(()قلنـا  .)٣:

                                                                                       

  .يف ثالثني شهرا :  قال أبو حنيفة)١(
، وأصول األحكام، ومسلم ٣/٢١٠، واالعتصام ٢/١٥٦، والشفاء ٣/٧ شرح التجريد )٢(

، ٥٤٤٠، والنسائي رقم١٠٦٩٧ رقم١٠/٢٩١، واملعجم الكبري٧/٤٥٢، والبيهقي ١٤٤٥،١٤٤٦رقم
   .١٠٩٦ومسند أمحد رقم

، ١٤٤٥ول األحكام، ومسلم رقم، وأص٣/٢١٠، واالعتصام ٢/١٥٦فاء ، والش٣/٧رح التجريد  ش)٣(
  .١٠٩٦قم ، ومسند أمحد ر٥٤٤٠، والنسائي رقم١٠٦٩٧ رقم١٠/٢٩١، واملعجم الكبري ٧/٤٥٢والبيهقي 
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وإذا تزوج رجلٌ امرأةً وحصل فيها لنب منه، فكل من رضع مـن            (: مسألة
   ا لذلك الرجل من الرة، ضاِعذلك اللنب كان ابنِجبوأُوعليـه وعلـى    التحرمي 

  وجأوالده، كما يب على املرأة وأوالِدها    التحرمي (

#))

(()٢(
،


 )وحيرم على الرجل امرأة أبيه وجده، وامرأةُ ابنه وابن ابنـه          (: مسألة
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  .ال حيرم إال مخس رضعات :  قال الشافعي)١(
، ٧/٤٥٢، والبيهقي١٤٤٥، وأصول األحكام، ومسلم رقم٢/١٥٦، والشفاء ٣/٧ شرح التجريد )٢(

   .٣/١٦٨، ونصب الراية ٥٤٤٤والنسائي رقم
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)١٤٩( 

فأما بنت امرأِتِه  . دخل بامرأته أو مل يدخل اوأم امرأِتِه سواٌء(: مسألة
فإا حترم عليه إن كان قد دخل باملرأة، فإن مل يكن دخل ا، مل حترم عليـه،                 

 لَطَإذا ب أمها مبوٍت أو طالٍق أو غري ذلـك         نكاح (
&àM≈ yγ̈Βé&uρ öΝ ä3Í←!$ |¡ ÎΣ ãΝ à6ç6 Í×̄≈ t/ u‘ uρ ÉL≈ ©9$# ’ Îû Ν à2Í‘θ àf ãm  ÏiΒ ãΝ ä3Í←!$ |¡ ÎpΣ ÉL≈ ©9$# 

Ο çF ù=yz yŠ £ ÎγÎ/ βÎ*sù öΝ ©9 (#θ çΡθ ä3s? Ο çF ù=yz yŠ  ∅ ÎγÎ/ Ÿξsù yy$ oΨ ã_ öΝ à6ø‹n=tæ^]٢٣: النساء[ 


#))
((

) ١(
.

 للرجل أن جيمع بني األخـتني يف النكـاح وال بـني    لُّوال يحِ (: مسألة
)اململوكتني يف الوطء  
&βr&uρ (#θ ãèyϑôf s? š ÷t/ È÷tG÷z W{ $# �ωÎ) 

$ tΒ ô‰ s% y# n=y™ ^ ]٢٣: النساء[


كُح بينهما  وال بني كل امرأتني لو كانت إحدامها ذكرا مل ِحيل التنا          (: مسألة
 حنو العمِة وابنِة أخيها، واخلالة وابنة أختها، ومـا أشـبه            :من نسٍب أو رضاعٍ   

(( $#)ذلك


((
)٢(

؛ 
                                                                                       

  . ٧/١٦٠، والبيهقي ١١١٧، والترمذي رقم٢/١٥٨، والشفاء ٣/٩ شرح التجريد )١(
، وأبو داود ٤١٠٦، وأصول األحكام، وابن حبان رقم٢/١٦١، والشفاء ٣/١٠ريد  شرح التج)٢(

  . ٧/١٦٦ ، والبيهقي٢٠٦٥رقم
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)١٥٠( 







 ثالثًا مل حيل له نكاحها إال بعـد زوج          ه زوجت ق الرجلُ وإذا طلَّ (: مسألة
)ها بعقد النكاح  ؤاٍن يط ـث

&βÎ*sù $yγs)̄=sÛ Ÿξsù ‘≅ÏtrB …ã&s! .ÏΒ ß‰÷èt/ 4®Lym yxÅ3Ψs? %¹ ÷̀ρy— …çνu�ö�xî^ ]٢٣٠: البقرة[ وقلنا
#

)١( ) ٢())((
) ٣(.


 ؛) للرجل نكاح أربع نسوٍة سوى مـن ذكرنـا         ويِحلُّ( :مسألة

&(#θ ßs Å3Ρ$$ sù $ tΒ z>$sÛ Ν ä3s9 z ÏiΒ Ï!$ |¡ ÏiΨ9$# 4o_ ÷WtΒ y&≈ n=èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ ( ^] ٣: النساء[


)جيوز نكاح العبد إال بإذن سيده أو إجازتـه        وال  (: مسألة
$#))

((
) ٤(. 

                                                                                       

   .٨/٤٥٧، والطبقات الكربى ٢/٢٨٣أسد الغابة .  هي متيمة بنت وهب )١(
ابن مسوال ، من بين قريظة، وهو خال صفية بنت حيي بن :  هو رفاعة القرظي بن مسوءل ويقال)٢(

   .٣/٤٩٢، واجلرح والتعديل ٢/٢٨٣أنظر أسد الغابة . املؤمننيأخطب أم 
، ومسلم ٢٤٩٦، وأصول األحكام، والبخاري رقم٢/١٧٢، والشفاء ٣/٩٥ شرح التجريد )٣(

  .١١١٨، والترمذي رقم١٤٣٣رقم
 لتجريد، وشرح ا ))إذا تزوج العبد بغري إذن مواله فال نكاح له((:   بلفظ٢/٩١٠  ، واألمايل٣٠٧صاملسند  )٤(

= 
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)١٥١( 

 ، إال أن ال جيد سبيال إىل نكاح احلرة، أمةًوال ينكح احلر(: مسألة
وخيشى العِمن تنت ك النكاحر(& tΒuρ öΝ ©9 ôì ÏÜtGó¡ o„ öΝ ä3Ζ ÏΒ 

»ωöθ sÛ βr& yxÅ6Ζ tƒ ÏM≈ oΨ |Á ós ßϑø9$# ÏM≈ oΨÏΒ÷σßϑø9$# Ïϑsù $ ¨Β ôM s3n=tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& ÏiΒ ãΝä3ÏG≈ uŠtGsù 

ÏM≈oΨÏΒ÷σßϑø9$# 4̂&y7Ï9≡sŒ ôyϑÏ9 }‘Ï±yz |MuΖyèø9$# öΝä3ΖÏΒ 4 βr&uρ (#ρç�É9óÁs? ×�ö� yz 

öΝä3©9^ ]٢٥: النساء[ ماهأحد:
والثاين:

       


)ونكاح املُحِرِم باِطلٌ، وكذلك إنكاحه    (: مسألة
#))((

)١(
)دٍة من غريه   أن ينِكح امرأةً يف ع      للرجلِ وال جيوز (: مسألة

&Ÿωuρ (#θãΒÌ“÷ès? nοy‰ø)ãã Çy%x6ÏiΖ9$# 4®Lym x÷è=ö6tƒ Ü=≈tFÅ3ø9$# …ã&s#y_ r& ^ 
]٢٣٥: البقرة[

)ةمتعِة، وهو النكاح إىل مد    وال حيل نكاح الْ   ( :مسألة
 $#

))((
) ٢( #))

                                                                                       

، ومثـله يف ))فهو عاهر((:  بلفظ١١١٢، والترمذي رقم١٩٦٠، وابن مـاجه رقم٢/٢٦٩، والشفاء ٣/١٩  
  .٧/٢٤٣مصنف عبدالرزاق 

  . بزيادة وال خيطب ١٤٠٩، ومسلم رقم٢/١٠١ ، والشفاء٢/٢١٠، وشرح التجريد ٢/٩٤٢ األمايل )١(
، ٣/٣٢، وشرح التجريد ))ملتعة يوم خيرب عن نكاح ا#ى رسول اهللا ((:  بلفظ٣٠٤ املسند ص)٢(

أن النيب ((:  بلفظ١٤٠٧، ومسلم رقم٤٨٢٥، ، والبخاري رقم٢/١٨٩وأصول األحكام، والشفاء 
   .)) ى عن املتعة، وعن حلوم احلمر األهلية زمن خيرب#
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)١٥٢( 



((

) ١(
 علـى   امرأتنيغاِر وهو أن يعقد رجالن نكاح  نكاح الش  جيوز   وال(: مسألة
  أن يكون با لصاِحبتها     ضكل واحدة منهما مهر ؛  )ع
%))#

((
)٢( )٣( $ 
)٤(

 غريه، إذا كانت املرأة قـد       ِةبطْ الرجلُ على خِ   بخطُوال أن ي  ( :مسألة
((#)رضيت به 

                                                                                       

، ١٤٠٦، ومسلم رقم٣/٢٠٣واالعتصام  ،٢/١٨٩، وأصول األحكام، والشفاء ٣/٣٢ شرح التجريد )١(
  .٧/٢٠٣، والبيهقي ١٩٦٢وابن ماجه رقم

، ومسلم ٤٨٢٢ بسنده، والبخاري رقم٣/٣٤، شرح التجريد ٢/١٨٧، والشفاء ٣١٥ املسند ص)٢(
  . بأسانيد خمتلفة ٢٠٧٤، وأبو داود رقم٣/٤٣١، والترمذي ١٤١٥رقم

روى ، % عمرو بن خالد الواسطي اهلامشي، أحد علماء احلديث ومحلته ، صاحب زيد بن علي )٣(
اموعني الفقهي واحلديثي عنه ، وكان من خواص أصحابه ، ميكن تقدير والدة أيب خالد بأا كانت 

وروى أليب خالد من أهل السنن ابن ماجة ، وسئل حيىي بن . يف الربع األخري من القرن األول اهلجري
و خالد رسائل وكتبا ال يطعن فيه إال رافضي أو ناصيب، وروى أب: مساور عن من يطعن يف خالد فقال

يف الفقه واحلديث والتفسري أكثر ما احتوت على تعاليم وآراء زيد، ولعب أبو خالد دورا رئيسيا يف 
مسند اإلمام زيد، وجمموعه يف احلديث برواية احلسني بن علوان عن أيب خالد، وتفسري : تدوينها وهي

رسالة يف حقوق اهللا برواية خالد عن اإلمام غريب القرآن برواية أيب خالد الواسطي عن زيد بن علي، و
انظر مسند اإلمام زيد يف ترمجة أيب خالد، ومطلع البدور . هـ١٤٥تويف بعد . زيد وغـريها 

   .٥٥٩، ودائرة املعارف اإلسالمية الكربى الد الرابع ص١/٣٢٥، ولوامع األنوار ٣/٢٠١
 ، # عن ابن عمر مرفوعا عن النيب ٤٨٢٢، والبخاري رقم٣/٣٤، وشرح التجريد ٣١٥ املسند ص)٤(

  .١١٢٤ومثله الترمذي رقم
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)١٥٣( 

((
) ١(

فأما. 
#


)٢(

 


: أحدها: فْسد النكاح ويوجب فسخه أمور مخسةالذي ي(: مسألة
الد اختالفيِنين، ِلم أحدسأحد الزوجني املسلمني، أو ي ومعىن ذلك أن يكفر 

أما)الزوجني الكافرين
&Ÿωuρ (#θ ä3Å¡ ôϑè? ÄΝ |Á ÏèÎ/ Ì�Ïù#uθ s3ø9$#^]١٠ :املمتحنة[&Ÿωuρ 

(#θ ßs Å3Ζ s? ÏM≈ x.Î�ô³ ßϑø9$# 4®L ym £ÏΒ÷σãƒ 4^ ]٢٢١: البقرة[ اـوأم 
  &s9uρ Ÿ≅ yèøgs† ª!$# tÌ�Ïÿ≈ s3ù=Ï9 ’ n? tã 

tÏΖ ÏΒ÷σçRùQ $# ¸ξ‹Î6 y™ ∩⊇⊆⊇∪^ ]١٤١: النساء[
)أن يمِلك أحدمها صاحبه: والثاين(: مسألة   

    &tÏ%©!$#uρ ö/ãφ öΝ ÎγÅ_ρ ã�àÿÏ9 tβθ Ýà Ïÿ≈ ym ∩⊄∪ �ωÎ) #’ n? tã 

óΟ ÎγÅ_≡ uρ ø—r& ÷ρ r& $ tΒ ôM s3n=tΒ öΝ åκß]≈ yϑ÷ƒ r&^ ]٣٠-٢٩: املعارج[


                                                                                       

  .٥/٣٤٥، والبيهقي ١٤٠٨، ومسلم رقم ٢/٢٣٤ أصول األحكام، والشفاء )١(
، واملعجم الكبري ٧/١٣٥، والبيهقي ١٤٨٠، ومسلم رقم٣/١٨٢، واالعتصام ٢/٢٣٤ الشفاء )٢(

  .٤٠٤٩، وابن حبان رقم ٩١٣ رقم٢٤/٣٦٧
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)١٥٤( 

)انٌعأن يقع بينهما لِ   : والثالث(: مسألة


#))
((

)١(
.#


)٢(


 أن يعقد األب  : وقوع الرضاع بعد عقد النكاح حنو     : والرابع(: مسألة

 الرجل  دقَ ع البنه الصغري نكاح امرأٍة كبريٍة، فترضعه يف حولَيه، وكذلك إذا         
)بامرأٍة صغرية فأرضعتها امرأته، أو من يوجب رضاعها حترميها عليه يف حوليها           

#))((. 



م املشرك وعنده أكثر من أربع نسوة، فـإن      ِل أن يس  :واخلامس(: مسألة

)نكاح اخلامسة ونكاح من شاركها يف عقدها باطلٌ      
#

))((
) ٣(

                                                                                       

  .٧/٤٠٩، والبيهقي ٣٦٨/ ٣، وأصول األحكام، واالعتصام ٢/٢٥٥، والشفاء ٣/١٨٨يد شرح التجر )١(
، ونصب الراية ٧/٤٠٢، والبيهقي ٢٢٥٦، وأصول األحكام، وأبو داود رقم٢/٣٦٠ الشفاء )٢(

٣/٢٥٢.  
 اختر((:  بلفظ١٩٥٣،وابن ماجه رقم٢/٢١٠والدر املنثور  ،))خذ منهن أربعاً((:  أصول األحكام بلفظ)٣(

  .هو غيالن الثقفي . ٧/١٨١، والبيهقي ٢٢٤١، ومثله أبو داود رقم))منهن
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)١٥٥( 

أن يظهر  : أحدها: والذي يوجب اخليار يف النكاحُ وجوه أربعة      (: مسألة
ه مملوك، قد غُر بِه، أو دلِّس عليه؛ فإن للحر منهما           بألحِد الزوجني أن صاحِ   

أما :)اخليار بني الرضا والفسخ   



 وأما





 فإا تكون باخليـار     ، اجلارية وهي حتت زوج    عتقأن ت : والثاين(: مسألة

)ا أو مملوكاً ها حر لفسخ، سواٌء كان زوج   بني الرضا وا  
#)١())((

)٢(
#


وهي اجلنـونُ   :  األربعة  العيوبِ أن يكون باملرأة أحد   : والثالث(: لةمسأ

  والر والربص واجلذام؛ فإن الزوج يكون باخليار أيضاً     تق(
                                                                                       

كانت موالة أناس من األنصار، :  موالة عائشة بنت أيب بكر، كانت موالة لبعض بين هالل ، وقيل)١(
جاء احلديث يف . كانت موالة أليب أمحد بن جحش، فكاتبوها مث باعوها من عائشة ، فأعتقتها: وقيل

والصحيح أنه كان عبدا وكان . اختلف يف زوجها هل كان عبدا أو حرا.  الوالء ملن أعتقشأا بأن
، وذيب التهذيب ٨/٢٥٦، والطبقات الكربى ٤/٣٥٧، واالستيعاب ٧/٣٧أسـد الغابة . امسه مغيثا

   .٤/٢٤٥، واإلصابة ١٢/٣٥٤
، ٢٩٠/ ٣ والدار قطين  بلفظه،٣/٢٠٤، ونصب الراية ٢/٢٧٦، والشفاء ٣/١٠٠ شرح التجريد )٢(

  . بلفظ مقارب ٤٩٧٥وفتح الباري رقم
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)١٥٦( 

#
)١())(()٢(

؛


$))
((

) ٣(
.

: لٌـفص
$




&£çλm;uρ ã≅÷WÏΒ “Ï%©!$# £Íκö�n=tã Å∃ρá�÷èpRùQ$$Î/ 4̂ ]٢٢٨: البقرة[
وال مشـاورا     أن يعقد ويل البالغة عليها من غري ِعلِمها        :والرابع(: مسألة
 مىت علمت  فلها اخليار   أو يعقد ،  على الصغرية غري  أبيها من األولياء فلها اخليـار  
)مىت بلغت 





وبلوغُها يكون باحليض، أو إنبات الشعر، أو متام مخس عشرةَ          (: مسألة

)، وبلوغ الرجال يكون باالحتالم أو اإلنبات، أو متام مخس عشرة سنة           سنةً
                                                                                       

   .٥٧٢املختار ص. ما بني اخلاصرة إىل الضلع:  الكشح)١(
، وتلخيص ٢١٣/ ٧، والبيهقي ٤/٣٠٠، وجممع الزوائد ٢/٢٦٠، والشفاء ٣/٩٠ شرح التجريد )٢(

  .١٥٣٨ رقم٣/١٧٧احلبري
  .١٦٢٩٧ رقم٣/٤٨٦بن أيب شيبة عن جابر ، ومصنف ا٢/٢٦٠، والشفاء ٢/٩٠ شرح التجريد )٣(
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)١٥٧( 


 #




 


 علـى   الً يدلُّ ع فِ لَعله اخليار فإنه مىت قال قوالً أو فَ        ومن كان (: مسألة
 بعد علمه بعيبها، أو تعلم البالغة بعقـد          املعيبةَ أَطَ حنو أن ي   ،ه بطل خيار  االرض

 إليها فقبضته وما أشبه      أو الويلُّ  فتطالب باملهر، أو سلمه الزوج    النكاح عليها   
)ذلك، فإن ذلك يبِطل خيارها




&tÏ%©!$#uρ ö/ãφ 

öΝÎγÅ_ρã�àÿÏ9 tβθÝàÏÿ≈ym ∩⊄∪ �ωÎ) #’n?tã óΟÎγÅ_≡uρø—r& ÷ρr& $tΒ ôMs3n=tΒ öΝåκß]≈yϑ÷ƒr& öΝåκ̈ΞÎ*sù ç�ö�xî tÏΒθè=tΒ^ 
]٣٠-٢٩: املعارج[







$
 $
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)١٥٨( 

) ١( $



) النكاِح بذكر املهر، ومن دون ذكره أيضاًجيوز عقد(: مسألة

&�ω yy$uΖã_ ö/ä3ø‹n=tæ βÎ) ãΛäø)̄=sÛ u!$|¡ÏiΨ9$# $tΒ öΝs9 £èδθ�¡yϑs? ÷ρr& (#θàÊÌ�øÿs? £ßγs9 

ZπŸÒƒÌ�sù 4̂ ]٢٣٦: البقرة[
فأما&βÎ) uρ £ èδθ ßϑçF ø)̄=sÛ  ÏΒ 

È≅ ö6s% βr& £ èδθ �¡ yϑs? ô‰ s% uρ óΟ çF ôÊt�sù £çλ m; Zπ ŸÒƒÌ�sù ß# óÁ ÏΨ sù $ tΒ ÷Λä ôÊt�sù^ ]٢٣٧: البقرة[
جلُ قيمته ذلك، فإذا مسى الر  أو ما    )٢( دراهم  املهور عشرةُ  وأقلُّ(: مسألة

)لزوجته هذا القدر أو ما فوقه ورضيت به جاز ولزم         
 $#))

(()٣(
.

 شيئاً  هلا مهراً، أو مسى تسميةً فاسدة، حنو أن يكونَ        وإن مل يسم  (: مسألة
جرى ذلك، مث دخل ا أو وطئها  كامليتة والدم وما جرى م ،هكُمما ال يصح متلُّ   

 مثلها مـن نسـائها    حنو الغلط يف الزفاف، فإنه جيب هلا يف ذلك مهر    ؛شبهةب
أما)اااملشاات هلا من أخواا وعم    

 #))
                                                                                       

  .٢/٢٧٢، والشفاء ٣/٤١، وشرح التجريد ٢/٩٠٩، واألمايل ٣٠٧ املسند ص)١(
  . عند الشافعية ال حد ألقله بل هو ما يتمول ولو كفًا من الطعام )٢(
، ٧/٢٤٠ول األحكام، والبيهقي ، وأص٣/٦٧ وشرح التجريد ٢/٩٧٩ايل ، واألم٣٠٣ املسند ص)٣(

  .١٣ رقم٣/٢٤٥والدار قطين 
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)١٥٩( 

((؛






#))

((
وإمنا






ها  أن يوفيبج مث دخل ا و  من عشرة دراهم    هلا أقلَّ  ىوإذا مس (: مسألة

 عشرةَ دراهم( #))
((؛


وجيب على الرجل تسليم املهر مىت طالبته الزوجة وهو قـادر           (: مسألة

وإمنا)عليه، وعليها تسليم نفسها   


&(#θè?#uuρ u!$|¡ÏiΨ9$# £ÍκÉJ≈s%ß‰|¹ \'s#øtÏΥ 4̂ ]٤: النساء[#))
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  المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني.  د:تحقیق،  َجْعفر بن أحمد بن أبي یحیى َعْبدالسَّالم العالمة شمس الدین :تألیف

  صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣ الثانیةالطبعة 
www.almahatwary.org 



 

)١٦٠( 

((
)  ١(وإمنا

  سواءٌ ، وجب هلا كمالُ املهر    ،الَ معها ومتكن من وطئها    وإذا خ ( :مسألة
)ذا كانت تصلح للوطء ومل يكن هناك مانع        إ ،وطئها أم ال  
#))

((
)٢(

.#))
(()٣(قلنا:


-





 مهرها الذي مساه، فإن وإذا طلقها قبل الدخول ا فلها نصف(: مسألة
ى هلا مهراً كان هلا املتعة على قدِرمل يكن مسي واألقرب . الزوج وإعسارهاِرس 

). أو حنو ذلك،هِل يكون هلا كسوةُ ِمثلها من مِثيف ذلك أن
&βÎ)uρ £èδθßϑçFø)̄=sÛ ÏΒ È≅ö6s% βr& £èδθ�¡yϑs? ô‰s%uρ óΟçFôÊt�sù £çλm; Zπ ŸÒƒ Ì�sù 

ß# óÁ ÏΨ sù $ tΒ ÷ΛäôÊt�sù^ ]٢٣٧: البقرة[
 &�ω yy$ uΖ ã_ ö/ä3ø‹n=tæ βÎ) ãΛä ø)̄=sÛ u!$ |¡ ÏiΨ9$# $ tΒ öΝ s9 

                                                                                       

، ومسلم ٢٢٧٠، والبخاري رقم٤/٤٩٩، واالعتصام ٢/٢٦٤، والشفاء ٦/١٦٣ شرح التجريد )١(
  .١٣٠٨، والترمذي رقم ١٥٦٤رقم

   .٣/٣٠٧، والدار قطين ٧/٢٥٦، والبيهقي ٢/٢٢٢، والشفاء ٣/٨٨ شرح التجريد )٢(
   .٧/٢٥٦، والبيهقي ٢/٢٢٢، والشفاء ٣/٨٨ شرح التجريد )٣(
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£ èδθ �¡ yϑs? ÷ρ r& (#θ àÊÌ�øÿs? £ ßγs9 Zπ ŸÒƒ Ì�sù 4 £ èδθ ãèÏnF tΒuρ ’ n? tã Æì Å™θ çRùQ $# …çνâ‘ y‰ s% ’ n?tãuρ Î�ÏIø)ßϑø9$# 

…çνâ‘ y‰ s%^]٢٣٦: البقرة[
ووجه




فالسبب  . برحم:والثاين . جتب بسبب: أحدمها:والنفقة ضربان(: مسألة
 هي نفقة :فالنفقة الواجبة بالنكاح . امللك: والثاين،اح النك: أحدمها:قسمان

 على قدر يساره ،اهاكنها وكسوا وسها ومؤنِت يف طعاِم:الزوجة على زوجها
)فإن كانت ال ختدم نفسها أخدمها من يقوم ا. وإعساره 

&÷,ÏÿΨ ã‹Ï9 ρ èŒ 7π yèy™ ÏiΒ 

Ïµ ÏF yèy™ ( tΒuρ u‘ Ï‰ è% Ïµ ø‹n=tã …çµ è% ø—Í‘ ÷,ÏÿΨ ã‹ù=sù !$ £ϑÏΒ çµ9s?#u ª!$# 4 Ÿω ß# Ïk=s3ãƒ ª!$# $ ²¡ øÿtΡ �ωÎ) !$ tΒ 

$ yγ8s?#u 4^ ]٧: الطالق[  #  ))
((  :))((

)١(
 .

&£èδθ ãΖ Å3ó™r& ô ÏΒ ß]ø‹ym Ο çGΨ s3y™ ÏiΒ öΝä.Ï‰ ÷ ã̀ρ^ ]٦: الطالق[
قلنا: 

   &£èδρ ç�Å°$tãuρ Å∃ρ ã�÷èyϑø9$$ Î/ 4^ ]١٩: النساء[


                                                                                       

، والترمذي ٣/٣٨٤، وأصول األحكام،واالعتصام ٣/١٩٩، وشرح التجريد ١/٣٦٧ الشفاء )١(
 . ١٢١٨، ومسلم رقم١٨٥١، وابن ماجه رقم١١٦٣رقم
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)١٦٢( 

 مدخوالً ـا أو غـري        أو كبريةً   صغريةً وسواٌء كانت الزوجةُ  ( :مسألة
)١() فتسـقط نفقتهـا    ٍرذْ ع مدخول ا، إال أن ال متكنه من نفسها من غريِ         

&÷,ÏÿΨ ã‹Ï9 ρ èŒ 7π yèy™ 

 ÏiΒ Ïµ ÏF yèy™ (^ ]ــالق #))]٧: الط
(( 

 ناقل



 ئ إال أن ترب،ِةدِعقها الزوج فلها النفقة ما دامت يف الفإن طلَّ( :مسألة
)منها   &£ èδθ ãΖ Å3ó™r& ô ÏΒ ß]ø‹ym Ο çGΨ s3y™  ÏiΒ öΝä.Ï‰ ÷ ã̀ρ Ÿωuρ 

£ èδρ •‘ !$ ŸÒ è? (#θ à)ÍhŠŸÒ çGÏ9 £ Íκö�n=tã 4 βÎ) uρ £ ä. ÏM≈ s9'ρ é& 9≅ ÷Ηxq (#θ à)ÏÿΡr' sù £ Íκö�n=tã 4®L ym z÷èŸÒ tƒ 

£ ßγn=÷Ηxq 4^ ]٦: الطالق[ &÷,ÏÿΨ ã‹Ï9 ρ èŒ 7π yèy™ ÏiΒ Ïµ ÏF yèy™ ( tΒuρ u‘ Ï‰ è% 

Ïµ ø‹n=tã …çµ è% ø—Í‘ ÷,ÏÿΨ ã‹ù=sù !$ £ϑÏΒ çµ9s?#u ª!$# 4^ ]٧: الطالق[قلنا


ـ فإن كانت التطليقةُ بائناً مل ي ( :مسألة كْكن هلا عليه سىن(
&£ èδθ ãΖ Å3ó™r& ô ÏΒ 

ß]ø‹ym Ο çGΨ s3y™^ ]٦: الطالق[



                                                                                       

 . إن الصغرية اليت ال تصلح للجماع ال جيب هلا نفقة :  قال أبو حنيفة)١(
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)١٦٣( 

)هاتد عِ  حىت تنقضي  ِهِتكَِر من ت   فلها النفقةُ   زوجها  عنها وإذا تويفَ (: مسألة
&tÏ%©!$#uρ šχöθ©ùuθtGãƒ öΝà6ΨÏΒ tβρâ‘x‹tƒuρ %[`≡uρø—r& Zπ§‹Ï¹uρ ΟÎγÅ_≡uρø—X{ 

$·è≈tG̈Β ’n<Î) ÉΑöθy⇔ø9$# u�ö�xî 8l#t�÷zÎ) 4̂ ]٢٤٠: البقرة[








لـه    فإا جتب على املوىل نفقةُ مماليِكـِه، وال جيـوز          :كلْوأما املِ (: مسألة
 $)تضييعهم

#))

((

)١(
 .#





 فإنه جيب   ؛وهو ما جيب من النفقة بالرحم      :وأما الضرب الثاين  (: مسألة
 –أن يكون املعسر مسـلماً   :  أحدمها :على املوسر نفقةُ قريبه املعسر بشرطني     

 فأما مها فإن نفقتهما جتب على كل حـال إذا كانـا        - هذا يف غري الوالدين   
                                                                                       

 . ١٦٤٠٩، ومسند أمحد رقم٣/٣٩٣، واالعتصام ٢/٣٨٢ الشفاء )١(
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)١٦٤( 

أما)أن يكون املوسر وارثاً له   : معسرين، واآلخر 


  وأمـا


&βÎ) uρ š‚#y‰ yγ≈ y_ #’ n? tã βr& 

š‚Í�ô± è@ ’ Î1 $ tΒ }§ øŠs9 y7 s9 Ïµ Î/ ÖΝ ù=Ïæ Ÿξsù $ yϑßγ÷èÏÜè? ( $ yϑßγö6 Ïm$ |¹uρ ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ ]ùρ ã�÷ètΒ ( ô^
 ]١٥: لقمان[

وأما
&Ÿω §‘ !$ ŸÒ è? 8οt$Î!≡ uρ $ yδÏ$s!uθ Î/ Ÿωuρ ×Šθ ä9öθ tΒ …çµ ©9 ÍνÏ$s!uθ Î/ 4 ’ n? tãuρ Ï^ Í‘#uθ ø9$# 

ã≅ ÷VÏΒ y7 Ï9≡ sŒ 3^ 



&’ n? tãuρ Ï^ Í‘#uθ ø9$# ã≅ ÷VÏΒ y7 Ï9≡ sŒ 3^]٢٣٣: البقرة[

 كثري وجب عليهم النفقة على مقـادير مـا      له ورثةٌ  وإذا كان (: مسألة
 املرضعة للصغري من هؤالء األقارب  بذلك نفقةُ يستحقونه من اإلرث، ويلحق   

&’n?tãuρ Ï)املوسرين Í̂‘#uθø9$# ã≅÷VÏΒ y7Ï9≡sŒ 3̂]٢٣٣: البقرة[


 وإمنا:&’ n? tãuρ ÏŠθ ä9öθ pRùQ $# 

…ã&s! £ ßγè% ø—Í‘ £ åκèEuθ ó¡ Ï.uρ Å∃ρ ã�÷èpRùQ $$ Î/ 4^]٢٣٣: البقرة[
&’ n? tãuρ Ï^ Í‘#uθ ø9$# ã≅ ÷VÏΒ y7 Ï9≡ sŒ 3^



ــة ل المرضــیة الروَضة البھــیَّ ــرحـ  في المسـاـئ ـــ ــ  . نكـت العبادات ش
  المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني.  د:تحقیق،  َجْعفر بن أحمد بن أبي یحیى َعْبدالسَّالم العالمة شمس الدین :تألیف

  صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣ الثانیةالطبعة 
www.almahatwary.org 



 

)١٦٥( 

ع ولدها، فمىت طالبت بالنفقة واألجرة على       واألم أوىل بإرضا  (: مسألة
#)الرضاع كان هلا  


#))

(()١(
؛


&’ n? tãuρ ÏŠθ ä9öθ pRùQ $# …ã&s! 

£ ßγè% ø—Í‘ £ åκèEuθ ó¡ Ï.uρ Å∃ρ ã�÷èpRùQ $$ Î/ 4^] ٢٣٣: البقـرة[&÷βÎ*sù z ÷è|Êö‘ r& ö/ä3s9 

£ èδθ è?$ t↔sù £ èδu‘θ ã_ é& ( ^]٦: الطالق[


 هـو  ِةنفطالق الس . وطالق بدعٍة،ٍة سن طالق:  ضربان الطالق(: مسألة
 قَلِّطَأن يه ابتداًء ا الزوج،  ٍر يف طُه  ها فيه  مل يجاِمع(


اهأحد: والثاين

 والثالث
#

))
                                                                                       

، والبيهقي ٢٢٧٦، وأبو داود رقم٣/٣٧٧، واالعتصام ٣/٣٦١، والشفاء ٢/٢١٢ شرح التجريد )١(
 . ٢٨٣٠ رقم٢/٢٢٥، واملستدرك ٣/٣٠٤، والدار قطين ٨/٤
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)١٦٦( 

((
)١(

وإمنـا  .
#

 


ها يف غري طهر، أو يف طهر قد جامعها         قَ البدعة هو أن يطلِّ    وطالق(: مسألةٌ
 ق واملطلِّ ،وطالق البدعة واقع  .  الطهر  ذلك فيه، أو طلقها أكثر من واحدة يف      

) فيه مآِث
#




))((.
 $ 

  قلنـا
#))
(( $

))
((

)٢(
.

                                                                                       

، ومسلم ٤٦٢٥، والبخاري رقم٢/٣٩٢، والشفاء ٣/١٢٨، وشرح التجريد ٢/١٠٧٤ األمايل )١(
 . ٢٠١٩، وابن ماجه رقم٢١٧٩، وأبو داود رقم١٤٧١رقم

 . ٣/٣١٥، واالعتصام ٢/٢٩٥، والشفاء ٣/١٢٩ شرح التجريد )٢(
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)١٦٧( 

طالقاً  إذا مل يكن ِةدوللزوج أن يراجع امرأته ما دامت يف الِع(: مسألة
sÜßϑø9$#uρ š∅óÁ−/u�tItƒ £ÎγÅ¡àÿΡr'Î/ sπsW≈n=rO &ÿρã�è% 4 Ÿωuρ ‘≅Ïts† £=̄( &àM≈s)بائناً çλ m; βr& 

z ôϑçF õ3tƒ $ tΒ t,n=y{ ª!$# þ’ Îû £ ÎγÏΒ% tnö‘ r& βÎ) £ ä. £ÏΒ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ Ì�Åz Fψ$# 4 £ åκçJ s9θãèç/ uρ ‘,ym r& 

£ ÏδÏjŠt�Î/ ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ÷βÎ) (#ÿρ ßŠ#u‘ r& $ [s≈ n=ô¹Î) 4 £ çλ m;uρ ã≅ ÷WÏΒ “ Ï%©!$# £ Íκö�n=tã Å∃ρ á�÷èpRùQ $$ Î/ 4^]البقرة :
٢٢٨[&£ åκçJ s9θãèç/ uρ ‘,ym r& £ ÏδÏjŠt�Î/ ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ^ 
     

$
))((

) ١(
.

)الطالق قبل الـدخول   :  بثالثِة أوجٍه أحدها    يكونُ )٢(والبائن(: مسألة
&$ pκš‰r' ¯≈ tƒ 

tÏ%©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u #sŒÎ) ÞΟ çF ós s3tΡ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9$# ¢Ο èO £ èδθ ßϑçGø)̄=sÛ  ÏΒ È≅ ö6 s% βr&  ∅ èδθ �¡ yϑs? $ yϑsù 

öΝ ä3s9 £ ÎγøŠn=tæ ô ÏΒ ;ο£‰ Ïã $ pκtΞρ ‘‰ tF ÷ès? ( ^] ٤٩: األحـزاب[)والثاين :املخالعة طالق (.ماأ


#)٣(ماأ$
))((

)٤(
: والثالث(. 

                                                                                       

 .  عن عثمان بن عفان٧/٤١٧، والبيهقي ٣/٣٥٤، واالعتصام ٣/١٦٢، وشرح التجريد ٣٢١املسند ص )١(
أنت طالق ثالثا فال تطلق إال :  الطالق عندنا ال يتبع الطالق مامل تتخل الرجعة وإذا قال الزوج المرأته)٢(

واحدة ، ورأت الشافعية أن الطالق يتبع الطالق وأن الطالق يكون بائنا إذا قال الرجل تطليقة  
  .أنت طالق ثالثًا : لزوجته

 عن ابن ٧/٣١٦، والبيهقي ٦/٤٨٢، ومصنف عبدالرزاق ٢/٣٠٠، والشفاء ٣/١٣١ شرح التجريد )٣(
   .٤/٤٥عباس، والدار قطين 

   .٢/٣٠٠، و الشفاء ٣/١٣٣جريد ، وأصول األحكام، وشرح الت٣٢٨ املسند ص)٤(
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)١٦٨( 

 &βÎ*sù)التطليقة الثالثة 

$ yγs)̄=sÛ Ÿξsù ‘≅ ÏtrB …ã&s! . ÏΒ ß‰ ÷èt/ 4®L ym yxÅ3Ψ s? % ¹ ÷̀ρ y— …çνu�ö� xî 3^]٢٣٠: البقــرة[


 وإذا بانت منه باملُخالعة أو الطالق قبل الدخول كان له أن يعـود   (: مسألة
ه حىت تنِكح زوجـاً     ديد، وإذا بانت منه بالتطليقة الثالثة مل حتل لَ        إليها بنكاٍح ج  

ها ويفارقَ ه، ويطأَ غري ا  ها وخترجمن عد ( أمـا


 &¨≅Ïmé&uρ Νä3s9 $̈Β u!#u‘uρ öΝà6Ï9≡sŒ^]٢٤: النساء[
 &βÎ*sù $yγs)̄=sÛ Ÿξsù ‘≅ÏtrB …ã&s! .ÏΒوأما

ß‰÷èt/ 4®Lym yxÅ3Ψs? %¹ ÷̀ρy— …çνu�ö�xî 3̂]٢٣٠: البقرة[ قلنا
#

))((. قلنا
&βÎ*sù $yγs)̄=sÛ Ÿξsù yy$uΖã_ !$yϑÍκö�n=tæ βr& !$yèy_#u�tItƒ βÎ) !$̈Ζsß βr& $yϑŠÉ)ãƒ 

yŠρß‰ãn «!$# 3 y7ù=Ï?uρ ßŠρß‰ãn «!$#^]٢٣٠: البقرة[  قلنـا


مـا   والزوج الثاين يبِطلُ حكم التطليقات الثالث، وال يهـدم        (: مسألة
)دوا من الطالق  

& βÎ*sù $yγs)̄=sÛ Ÿξsù ‘≅ÏtrB …ã&s! .ÏΒ ß‰÷èt/ 4®Lym yxÅ3Ψs? %¹ ÷̀ρy— …çνu�ö�xî 3 ^ ]ــرة  ]٢٣٠: البق
 اوأم
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)١٦٩( 










ـ      واألحرار(: مسألة )الق واملماليك سواٌء يف أحكـام الط
& ß,≈ n=©Ü9$# Èβ$ s?§� s∆ ( ^

]٢٢٩: البقرة[

ه بشـرٍط أو    ق مطلقاً وقع يف احلال، ومن علَّ      ومن أوقع الطالق  ( :مسألة

أمـا )وقٍت وقع عند حصول الشرط أو الوقت      


 وأما
&$ yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ šÏ%©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u (#θ èù÷ρ r& ÏŠθ à)ãèø9$$ Î/^] ١: املائـدة[


 $))(()١(. 

ان إذا كان الطالق رجعياً، وال يتوارثان إذا كان         ويتوارثُ الزوج (: مسألة
االطالق بائن(أما

                                                                                       

 .  ٢/٣٠٤، وأصول األحكام، والشفاء ٣/١٥٩ شرح التجريد )١(

ــة ل المرضــیة الروَضة البھــیَّ ــرحـ  في المسـاـئ ـــ ــ  . نكـت العبادات ش
  المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني.  د:تحقیق،  َجْعفر بن أحمد بن أبي یحیى َعْبدالسَّالم العالمة شمس الدین :تألیف

  صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣ الثانیةالطبعة 
www.almahatwary.org 



 

)١٧٠( 

 $ وأما
وأما




 
ه اليت ال حتيض حلَمٍل أو ِصغٍر أو ِكبـٍر،          مرأِت ا ومن أراد طالق  (: مسألة
ِحبتاس   عن مجاعها شهراً، وليس ذلك بواجـب        له أن يكف (
 & ß,≈ n=©Ü9$# Èβ$ s?§� s∆ ( ^

]٢٢٩: البقرة[
 #

وإمنا:





 ِضو الِعذُخ له أَ على عوض من املرأة، وال حيلُّ طالقواخللع( :مسألة
 له أن  من قبلها، وإذا نشزت مل حيلَّ، إال أن يكون النشوز)١(عند النشوز

ا للنكاح ، أو تابع ، كاملهر والنفقة )٢(ا بالنكاحبيأخذ منها إال ما كان واج
أما )كنفقة األوالِد وتربيتهم       

                                                                                       

 .  عند الشافعية واحلنفية وإن مل يكن هنالك نشوز إن كان اخللع بتراضيهما )١(
 .  عند الشافعية واحلنفية جيوز مبا تراضيا عليه من قليل أو كثري )٢(
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)١٧١( 

#   
 قلنا :

& Ÿωuρ ‘≅Ïts† öΝà6s9 βr& (#ρ ä‹ è{ù' s? !$ £ϑÏΒ £èδθ ßϑçF ÷� s?#u $ º↔ø‹x© 

HωÎ) βr& !$ sù$sƒs† �ωr& $ yϑŠÉ)ãƒ yŠρ ß‰ ãm «!$# ( ÷βÎ*sù ÷Λä øÿÅz �ωr& $ uΚ‹É)ãƒ yŠρ ß‰ ãn «!$# Ÿξsù yy$ oΨã_ 

$ yϑÍκö�n=tã $ uΚ‹Ïù ôN y‰ tGøù$# Ïµ Î/ 3^]٢٢٩: البقرة[ قلنا:
)١(#

 )٢(  


# ))((
) ٣(

 .   # 
      وقلنا:    


         

       



                                                                                       

، والطبقات ٧/٥٥، وأسد الغابة ٤/٣٦٤انظر االستيعاب .  بن سلول مجيلة بنت بن عبداهللا بن أُيب)١(
 .  ٨/٣٨٢الكربى البن سعد 

 ابن قيس بن مشاس اخلزرجي ، خطيب األنصار، شهد أحدا وما بعدها من املشاهد ، استشهد يوم )٢(
 يف ، واإلصابة١/٤٥١، وأسد الغابة ١/٢٧٦انظر االستيعاب . هـ١٢اليمامة يف خالفة أيب بكر سنة 

 .  ١/١١، وذيب التهذيب ١/٩٩٧متييز الصحابة 
، والبخاري ٢/٢٩٨، وأصول األحكام، والشفاء ٣/١٣٣، وشرح التجريد ٢/١٢٠٤ األمايل )٣(

 .  ٧/٣١٣، والبيهقي ٢٠٥٦، وابن ماجه رقم٤٩٧١رقم
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)١٧٢( 

 


 ،ِضيح عدة ذوات الْ   :لالضرب األو :  على مخسة أضرب   والعدةُ(:مسألة
∅sÜßϑø9$#uρ š=̄(&àM≈s)ٍضيوهي ثالث حِ   óÁ −/ u�tItƒ 

£ ÎγÅ¡ àÿΡr' Î/ sπ sW≈ n=rO &ÿρ ã�è% 4^]٢٢٨: البقرة[)١(
#))

(()٢(
)، وهي ثالثة أشـهر   ٍرب أو كِ  ٍرغِص عدة من ال حتيض لِ     :والثاين(:مسألة

&‘Ï↔̄≈ ©9$#uρ z ó¡ Í≥tƒ z ÏΒ ÇÙŠÅs yϑø9$#  ÏΒ ö/ä3Í←!$ |¡ ÎpΣ ÈβÎ) óΟ çF ö; s?ö‘ $# £ åκèE£‰ Ïèsù 

èπ sW≈ n=rO 9�ßγô©r& ‘Ï↔̄≈ ©9$#uρ óΟ s9 z ôÒ Ïts† 4^]٤: الطالق[
  ما يف بطنها مـن     ن تضع أ احلامل، وهي     املطلقة  عدة :والثالث(:مسألة

≈& àM)األوالد s9'ρ é&uρ ÉΑ$ uΗ÷q F{ $# £ ßγè=y_ r& βr& z ÷èŸÒ tƒ £ ßγn=÷Ηxq 4^ 
 وعشـر،    أشهرٍ ها، وهي أربعةُ   عدة املتوىف عنها زوج    :والرابع(:مسألة

& tÏ%©!$#uρ tβöθ)واء دخل ا الزوج أم ال     س ©ùuθ tF ãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ 

% [`≡ uρ ø—r& z óÁ −/ u�tItƒ £ ÎγÅ¡ àÿΡr' Î/ sπ yèt/ ö‘ r& 9�åκô− r& #Z�ô³ tãuρ ( ^]ــرة ،]٢٣٤: البق


 حامل، وهي آخـر   عدة من مات عنها زوجها وهي    :واخلامس(:مسألة
ن إر وعشر أكملت هذه املـدة و      هنقضاء أربعة أش  ا قبل   تداألجلني، فإن ولِ  

                                                                                       

 .إن القرء هو الطهر :  وقالت الشافعية)١(
 .١/٢١٢ن الدار قطين ، وسن٢٣٤، وتلخيص احلبري رقم٢/٣٢٤ الشفاء )٢(
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)١٧٣( 

) ما يف بطنـها    عض حىت ت  انقضت هذه املدة قبل وضع احلمل فالعدة باقيةٌ       
& àM≈ s9'ρ é&uρ ÉΑ$ uΗ÷q F{ $# £ ßγè=y_ r& βr& z ÷èŸÒ tƒ 

£ßγn=÷Ηxq 4̂]٤: قالطال [ &tÏ%©!$#uρ tβöθ©ùuθtFãƒ öΝä3ΖÏΒ tβρâ‘x‹tƒuρ %[`≡uρø—r& z óÁ −/ u�tItƒ 

£ ÎγÅ¡ àÿΡr' Î/ sπ yèt/ ö‘ r& 9�åκô− r& #Z�ô³ tãuρ ( ^]٢٣٤: البقرة[،
$ ؛

) ١(
، أو   أو مملوكـةً   ةً حـر  ن تكون الزوجةُ  أوال فرق يف ذلك بني      (:مسألة

 يكون الزوج اا أو مملوكً   حر(


:مسألة
&£ åκçJ s9θãèç/ uρ ‘,ym r& £ ÏδÏjŠt�Î/ ’ Îû 

y7 Ï9≡ sŒ ^]٢٢٨: البقرة[
وبـالوطء  ،  راجعتـها :وتصح الرجعة بالقول، حنو أن يقـولَ      (:مسألة

شـهاد  تبار برضائها يف الرجعة، وال باإل     وال اع ،  ن مل يكن معه قول    إو)٢(اأيض
أما)على الرجعة 


&£ åκçJ s9θãèç/ uρ ‘,ym r& £ ÏδÏjŠt�Î/ ’ Îû 

                                                                                       

 عن ابن عباس، ٤٦٢٦، وفتح الباري رقم٢/٣٢٦، والشفاء ٣/١٦٦، وشرح التجريد ٣٢٢ املسند ص)١(
 . ٥٧٠٩ومثله النسائي رقم

 .  عند الشافعية ال تصح الرجعة بالوطئ ومقدماته )٢(
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)١٧٤( 

y7 Ï9≡ sŒ^]٢٢٨: البقرة[،
 &£ åκçJ s9θãèç/ uρ ‘,ym r& £ ÏδÏjŠt�Î/ ’ Îû 

y7 Ï9≡ sŒ^#))((


ومن وطيء امرأة وهي يف عدة من غريه لشبهة كان عليها أن            (:مسألة
 من الثاين   تلَموإن كانت قد ح   ،  ٍضي رمحها من ماء الثاين بثالث حِ      تستربىَء

ولألول ،   من عدة األول   ى ما مض  ىها بوضع ما يف بطنها، مث تبين عل       ؤفاستربا
 كان ال ميلـك     وإن،  ها إذا كان ميلك مراجعتها ما دامت يف العدة        عأن يراجِ 

)قها ثالثاًالرجعة فله أن يعقد عليها نكاحاً جديداً، ما مل يكن طلَّ       


$) ؛ )١


 قلنا:
 قلنا




 قلنا:
&£åκçJs9θãèç/uρ ‘,ymr& £ÏδÏjŠt�Î/ ’Îû y7Ï9≡sŒ ^] ٢٢٨ :البقرة[. 

:قلنا
                                                                                       

 .  ٧/٤٤١ البيهقي )١(

ــة ل المرضــیة الروَضة البھــیَّ ــرحـ  في المسـاـئ ـــ ــ  . نكـت العبادات ش
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)١٧٥( 

قلنا: 

 دها فعليها أن تستربىءَ   عتقت أو مات عنها سي    أُ الولد إذا    موأُ(:مسألة

ها حبيضتني، والثالث أوىلرمح(


 $
)١(

؛ 
  وإمنـا

: $))
(()٢(




 . حبيضة ها حىت تستربئ رمحها    جارية مل جيز له أن يطأَ      ىومن اشتر ( :مسألة
) استربأها بشهرٍرب أو ِكٍرغِصفإن كانت ال حتيض لِ 

#)٣())
(()٤(

#؛  
                                                                                       

 .  ١/٤٧٤ األحكام )١(
 . ٤/١٤٤، وابن أيب شيبة ٣/٣٣٩، واالعتصام ٢/٣٣٤، والشفاء ٣/١٧٢، وشرح التجريد ١١٣٧/ ٢األمايل  )٢(
 .  ١/٢٨١معجم البلدان .  واٍد يف ديار هوازن فيه كانت معركة حنني)٣(
ال توطأ حامل ((:  بلفظ١٥٦٤، والترمذي رقم٣/٢٩٠، واالعتصام ٢/٢٨٣ أصول األحكام، والشفاء )٤(

 .  ٩/١٢٤، والبيهقي ٢١٥٧، وأبو داود رقم))حىت تضع

ــة ل المرضــیة الروَضة البھــیَّ ــرحـ  في المسـاـئ ـــ ــ  . نكـت العبادات ش
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)١٧٦( 


 وإمنا




فيمسك عن   ، )١ ($  على البائع عند اهلادي     واجب السترباُءاو(: مسألة
 ن مل تكن مـن ذوات     إأو تقف شهراً     ،  حيضةً ضوطئها قبل بيعها حىت حتي    

)ضياِحل






:فصـل


 صحيح   فراش يثبت بنكاح   :أحدها: الفراش على ضروب مخسة   (: مسألة

ـ     :والثاين،  ه على ما تقدم بيان    ،ع لشروط الصحة  جام  ،ٍد ما يثبت بنكاح فاِس
وال بد يف هذين الوجهني مـن تقـدم   ، وهو النكاح بغري ويل، أو بغري شهود     

فمىت حصل  ،   ومضي أقل مدة احلمل وهو ستة أشهر        ، العقد، وإمكان الوطء  
اق إىل وكذلك يلحق الولد به بعد الفر، الولد بعد ذلك حلق بصاحب الفراش   

اية أكثر احلمل وهو أربع سنني، ما مل تها قبل ذلك عدِت انقضاَء املرأةُِعد(
                                                                                       

 . ١/٣٩٧ األحكام )١(
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)١٧٧( 

#))
((

)١(
  ،

  أمـا

 وأما#

))
((. :

::أما
 وأما








 وأما

&…çµ è=÷Ηxq uρ …çµ è=≈ |Á Ïùuρ tβθ èW≈ n=rO 

#·�öκy− 4^]١٥: األحقــاف[&* ßN≡ t$Î!≡ uθ ø9$#uρ z ÷èÅÊö�ãƒ £ èδy‰≈ s9÷ρ r& 

È÷,s!öθ ym È÷n=ÏΒ% x. ( ô yϑÏ9 yŠ#u‘ r& βr& ¨ΛÉ ãƒ sπ tã$ |Ê§�9$# 4^]٢٣٣: البقرة[  
                                                                                       

، ومسلم رقم ١٩٤٨، والبخاري رقم ٢/٣٥٧، وأصول األحكام، والشفاء ٣/١٩٨ شرح التجريد )١(
  . ٢٢٧٣، وأبو داود رقم١١٥٧، والترمذي رقم١٤٥٨
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)١٧٨( 


قلنا:

)١(


 #))((
 & ª!$# ãΝوالــدليل n=÷ètƒ $ tΒ ã≅ ÏϑøtrB 

‘≅ à2 4s\Ρé& $ tΒuρ âÙ‹Éós? ãΠ$ ym ö‘ F{ $# $ tΒuρ ßŠ#yŠ÷“s? ( ‘≅ à2uρ >óx« …çνy‰Ψ Ïã A‘#y‰ ø)ÏϑÎ/^]الرعد :
٨[





 ويقع الـوطء مـع      ،أن يثبت الفراش بشبهة نكاح    : والثالث(:سألةم
) املفقوِد، أو زوجِة، أو اخلامسِةِةدتعماجلهل بالتحرمي، حنو نكاح الْ

  ما يثبت بالوطء عن شبهة، حنو أن تزف إىل الرجل امرأةٌ           :والرابع(:مسألة
الوجهني بعـد    زوجته على وجه الغلط فيطأها، فمىت حصل الولد يف هذين            غري

 ِضالوطء ومِح ستة أشهر فما فوقها من وقت الوطء لَ        يق بـالواطئ   النسب (


#))(( وإمنا


                                                                                       

 .  عند احلنفية سنتان )١(
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)١٧٩( 





نه يثبت بـالوطء يف امللـك     إ فراش األمة اململوكة ف    :واخلامس(:مسألة

 الـواطئ   حنو اجلارية املشتركة أو املغصوبة إذا مل يعلم      ،يح، أو شبهة امللك   الصح
أمـا  )نه يلحق نسبه به   إبغصبها مع ادعاء الواطئ ذلك، ف     




 فجاءت  ،ها مجيعاً ئآفإن كانت اجلارية مشتركة بني رجلني فوط      (:مسألة
فإن ادعياه مجيعاً كان هلما يرثهما    ،   فهو ملن ادعاه منهما    ، فادعاه أحدمها  ،بولد

)ن مات أحدمها فمرياثه للباقي منهما دون ورثة امليت منهما        إويرثانه، ف 





#
))((


 $ ))
((

) ١( $ 
                                                                                       

 . ٣/٢٩١، ونصب الراية ٤/١٦٤، وأصول األحكام، وشرح معاين اآلثار ٣/١١٩ شرح التجريد )١(
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)١٨٠( 




)١(
ه، أو ميضـي   هلا موت ج حىت يصح  وليس لزوجة املفقود أن تتزو)    :ألةمس

) منـه  ه أكثر من الزمان ما ال يعيش مثلُ     
&* àM≈ oΨ |Á ós ßϑø9$#uρ 

z ÏΒ Ï!$ |¡ ÏiΨ9$#^]٢٤: النساء[








)٢(
 $ 

                                                                                       

 . أي ال يرثه إخوته من األب املاضي ما دام األب الباقي حيا؛ ألنه يسقطهم )١(
 هو اإلمام أيب حممد القاسم بن إبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب )٢(

 وهو من أقمار العترة الرضية، وأحد عظماء. امللقب بالرسي؛ لتمركزه يف جبل الرس. %طالب 
. هـ١٦٩اإلسالم، انتهت إليه الرئاسة يف عصره، ومتيز بالفضل على أبناء دهره، ولد باملدينة سنة 

. هـ٢٤٦هـ ولبث يف دعاء اخللق إىل اهللا إىل أن تويف يف جبل الرس سنة ١٩٩ودعا إىل اإلمامة سنة 
 كتاب الدليل فمنها.  العلم العجيب، والتصانيف الرايقة يف علم الكالم، وغريه من الفنون$وله 

الكبري، والدليل الصغري ، والعدل والتوحيد الكبري، والرد على ابن املقفع، والرد على النصارى، 
واملسترشد، والرد على اربة، وتأويل العرش والكرسي ، وكتاب الرد على امللحد، والناسخ 

، ١٤٥شرح الزلف صينظر التحف . واملنسوخ، واملكنون يف األدب واحلكم، وسياسة النفس  وغريها
  .٧٥٩، وأعالم املؤلفني الزيدية ص٢/٢، واحلدائق الوردية ٥/١٧١، واألعالم ١/٢٦٢والشايف 
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)١٨١( 

)١(








 أو ، كظهر أميي عل أنِت: المرأتِهلُ الرج هو أن يقولَهارالظِّ(:مسألة
) هلاارهكأمي، وينوي بذلك الظِّ: يقول، أو )٢(كبعض بدا
& tÏ%©!$# tβρã�Îγ≈sàãƒ Νä3ΖÏΒ ÏiΒ ΟÎγÍ←!$|¡ÎpΣ $̈Β  ∅èδ óΟÎγÏF≈yγ̈Βé& ( ÷βÎ) óΟ ßγçG≈ yγ̈Βé& 

�ωÎ) ‘Ï↔̄≈ ©9$# óΟ ßγtΡô‰ s9uρ 4 öΝ åκ̈ΞÎ) uρ tβθ ä9θà)u‹s9 #\�x6Ψ ãΒ z ÏiΒ ÉΑ öθ s)ø9$# #Y‘ρ ã—uρ 4 �χÎ) uρ ©!$# ;θ àÿyès9 

Ö‘θ àÿxî ∩⊄∪^]ادلة٢: ا[       
)٣()٤(
       


                                                                                       

  .٣/٢٥ شرح التجريد )١(
 .ال بد أن يذكر من األم ماال جيوز النظر إليه :  قال أبو حنيفة)٢(
 زمن عثمان بن عفان، ومات  شهد بدرا وأحدا، وسائر املشاهد مع رسول اهللا وكان شاعرا، وبقي إىل)٣(

  .١/٣٢٣، وأسد الغابة ١/٢٠٧االستيعاب . هـ٣٤يف الرملة من أرض فلسطني سنة 
، ٣/١٧٤، وشرح التجريد ١٧/١٨٠، القرطيب ٣٣٦أسباب النـزول للواحدي ص.  خولة بنت ثعلبة)٤(

 .  ٧/٣٨٩، والبيهقي ٢٢١٤، وأبو داود رقم٣/٣٥٧، واالعتصام ٢/٣٤١والشفاء 
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)١٨٢( 

) من احملارم  ا من النسب دون غريه    موال ظهار إال باألُ   (:مسألة
)١(








 وهو أن يظاهر من غـري تعليـق         ،قلَطْ م :أحدمها وهو ضربان (:مسألة

 فال يلزمه حكمه إال     ،رط معلق بالش  :والثاين،   يف احلال  ه فيلزمه حكم  ،بشرط
)إذا وجد الشرط  


#










 زوجته لزمتـه الكفـارة قبـل        ةَ حكمه فأراد مماس   همِزومىت لَ (:مسألة
 ، بالغـة   سواء كانت بالغـة مؤمنـة أو غـري         ،والكفارة عتق رقبة  . املماسة

                                                                                       

 .يصح الظهار بكل رحم حمرم من النسب : ل أبو حنيفة قا)١(
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)١٨٣( 

أو غري صحيحة، واألفضل أن تكون مسلمة سـليمة مـن            وصحيحة كانت 
:&§Νوإمنـا )اآلفات èO 

tβρ ßŠθ ãètƒ $ yϑÏ9 (#θ ä9$ s%^]ادلة٣: ا[




&ã�ƒ Ì�ós tGsù 7π t7s% u‘  ÏiΒ È≅ ö6 s% βr& $ ¢™!$ yϑtF tƒ 4^]ادلــة٣: ا[

&ã�ƒ Ì�ós tGsù 7π t7s% u‘  ÏiΒ È≅ ö6 s% βr& 

$ ¢™!$ yϑtF tƒ 4 ö/ä3Ï9≡ sŒ šχθ Ýà tãθ è? Ïµ Î/ 4 ª!$#uρ $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷ès? ×�� Î7yz ∩⊂∪  yϑsù óΟ ©9 ô‰ Ågs† ãΠ$ u‹ÅÁ sù 

Èøt�öηx© È÷yèÎ/$ tGtF ãΒ  ÏΒ È≅ ö6 s% βr& $ ¢™!$ yϑtF tƒ (  yϑsù óΟ ©9 ôì ÏÜtGó¡ o„ ãΠ$ yèôÛ Î*sù tÏnGÅ™ $ YΖŠÅ3ó¡ ÏΒ 4^ 
#]٤-٣: اادلة[

))((
))((

))((
)١(

.
قلنـا و:


&ã�ƒ Ì�ós tGsù 7π t7s% u‘^


 قلنا: 

                                                                                       

، ونصب الراية ٧/٣٩١، والبيهقي ٢٢١٤، وأبو داود رقم ٢/٣٤٢الشفاء ٣/١٧٤شرح التجريد  )١(
٣/٢٤٧ .  
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)١٨٤( 

 #))
((

)١(
.

$ &)يف الكفارة  جيوز عتق الكافروال( :مسألة pκš‰r' ¯≈ tƒ 

�É<̈Ζ9$# Ï‰ Îγ≈ y_ u‘$ ¤ÿà6ø9$# tÉ)Ïÿ≈ oΨ ßϑø9$#uρ õá è=øñ $#uρ öΝ Íκö�n=tã 4 ^ ]ــة ]٧٣: التوب
#


#))((
)٢(

؛ 
#

 ذلك فصيام شهرين متتابعني، فإن مل يستطع        رفِّكَمفإن مل جيد الْ   (:مسألة
  هم املسلمني وأيتـامِ    فقراء ا من فاطعام ستني مسكين(




& ÏΒ È≅ ö6 s% βr& $ ¢™!$ yϑtF tƒ^] ادلـة٣: ا[






                                                                                       

 .  ٦/٢٧٣، والبيهقي ٢٣٨٢ رقم٢/٨٩١، والبخاري ٤/٢٤٩، واالعتصام ٢/٧٩ الشفاء )١(
، والبيهقي ٣٢٨٢، وأبو داود رقم٥٣٧سلم رقم، وم٣/١٧٥، وشرح التجريد ٢/٣٤٧ الشفاء )٢(

٧/٣٨٨  . 
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)١٨٥( 

ومن ظاهر من امرأته مراراً متواليات ومل يكفر فيما بينها لزمه           (:مسألة
)فإن كان كفر مث ظاهر لزمه للظهار اآلخر كفارة أخـرى          ،  )١(كفارة واحدة 





 فأما




 أن ال وطئ امرأتـه      )٢( هو أن حيلف الرجل باهللا تعاىل      :اإليالء(: مسألة

موهي أربعة أشهر فما فوقها     ةًد ،  ،وال يكون مِلوا إذا حلف بغري اهللا تعـاىل ي، 
 & tÏ%©#Ïj9)أو كانت املدة دون أربعة أشهر     

tβθ ä9÷σãƒ  ÏΒ öΝ ÎγÍ←!$ |¡ ÎpΣ ßÈš/ t�s? Ïπ yèt/ ö‘ r& 9�åκô− r& ( βÎ*sù ρ â!$ sù ¨βÎ*sù ©!$# Ö‘θ àÿxî ÒΟ‹Ïm §‘ ∩⊄⊄∉∪ ÷βÎ) uρ 

(#θ ãΒt“tã t,≈ n=©Ü9$# ¨βÎ*sù ©!$# ìì‹Ïÿ xœ ÒΟŠÎ=tæ ∩⊄⊄∠∪^]٢٢٧ -٢٢٦: البقرة[



&y7 Ï9≡ sŒ äοt�≈ ¤ÿx. öΝ ä3ÏΨ≈ yϑ÷ƒ r& #sŒÎ) 
                                                                                       

 . تتكرر الكفارة إن كان يف جمالس وإن مل يتخلل العود :  قال أبو حنيفة)١(
إنه يصح باملركبة حنو امرأته طالق وعبده حر إن وطئ زوجته ال بالصالة حنو عليه :  قال أبو حنيفة)٢(

 . صالة ركعتني إن وطئ زوجته 
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)١٨٦( 

óΟ çF øÿn=ym 4^]٨٩: املائدة[#))
((

)١(
 .




 $

) ٢(

مسألة)فإذا انقضت الشهور األربعة مث رافعته الزوجة إىل احلاكم، 
خي٤(، وبني أن يطلقها)٣( يف ميينه ويكفرها، إىل زوجته وحينثن يفيَءأ بني ر( ،

)ومل يعذر من أحد األمرين


& tÏ%©#Ïj9 tβθ ä9÷σãƒ  ÏΒ öΝ ÎγÍ←!$ |¡ ÎpΣ ßÈš/ t�s? Ïπ yèt/ ö‘ r& 9�åκô− r& ( βÎ*sù ρ â!$ sù ¨βÎ*sù ©!$# Ö‘θ àÿxî ÒΟ‹Ïm §‘ 

∩⊄⊄∉∪ ÷βÎ) uρ (#θ ãΒt“tã t,≈ n=©Ü9$# ¨βÎ*sù ©!$# ìì‹Ïÿ xœ ÒΟŠÎ=tæ ∩⊄⊄∠∪^]٢٢٧-٢٢٦: البقرة[ 

 

اـقلن
                                                                                       

، وابن ماجه ١٦٥٠ بلفظه، ومسلم رقم٣/١٨٥، وأصول األحكام، وشرح التجريد ٣/١٠٨ الشفاء )١(
  .٩/٢٣٢، والبيهقي ٢١٠٨رقم

 .  ٢/٣٤٧، والشفاء ٣/١٨١، وشرح التجريد ٣٣٢ املسند ص)٢(
 .  مل توجب الشافعية عليه كفارة )٣(
 . إن مل أجامعك يف املدة فأنت طالق : بة قوله وعند أيب حنيفة تطلق بائنا إذا مل يفيءْ قبل املدة وعلل ذلك بأنه مبثا )٤(
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)١٨٧( 

  $ 
) ١(

فإن عجـز عـن     ،  ن قدر على اجلماع   إن جيامعها   أ هو   ُءوالفي(:مسألة
أما ) ورجعت عن مييين تئْد فِ ق: ذلك فبلسانه، فيقول  

وأما





 ومل ،ها عنهلد وى أو نف،ه ورماها بالزىنت زوج الرجلُفذَوإذا قَ(:مسألة

عنها يأت بأربعة شهداء يشهدون بصدقه فيما قذفها به، فإذا كان كذلك ال
اِلإذا كانا مجيعاً بوكانت الزوجة حرةً، ِنيغا أو ، وسواء كان الزوج حر

&tÏ%©!$#uρ tβθ)مملوكاً ãΒö�tƒ öΝ ßγy_≡ uρ ø—r& óΟ s9uρ ä3tƒ öΝçλ °; 

â!#y‰ pκà− HωÎ) öΝ ßγÝ¡ àÿΡr& äοy‰≈ yγt± sù óΟ ÏδÏ‰ tnr& ßì t/ ö‘ r& ¤N≡ y‰≈ uηx© «!$$ Î/   …çµ ¯ΡÎ) z Ïϑs9 šÏ% Ï‰≈ ¢Á9$# 

∩∉∪ èπ |¡ Ïϑ≈ sƒø:$#uρ ¨βr& |M uΖ ÷ès9 «!$# Ïµ ø‹n=tã βÎ) tβ% x. z ÏΒ tÎ/ É‹≈ s3ø9$# ∩∠∪ (#äτu‘ ô‰ tƒ uρ $ pκ÷]tã z>#x‹ yèø9$# 

βr& y‰ pκô¶s? yì t/ ö‘ r& ¤N≡ y‰≈ pκy− «!$$ Î/   …çµ ¯ΡÎ) z Ïϑs9 šÎ/ É‹≈ s3ø9$# ∩∇∪ sπ |¡ Ïϑ≈ sƒø:$#uρ ¨βr& |= ŸÒ xî «!$# 

!$ pκö�n=tæ βÎ) tβ% x. z ÏΒ tÏ% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩∪^]٩-٦: النور[ 
 قلنا

                                                                                       

 . ٣/٣٦٣، واالعتصام ٣/١٨٣، وشرح التجريد ٢/١٢٢١، واألمايل ٣٣٢ املسند ص)١(

ــة ل المرضــیة الروَضة البھــیَّ ــرحـ  في المسـاـئ ـــ ــ  . نكـت العبادات ش
  المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني.  د:تحقیق،  َجْعفر بن أحمد بن أبي یحیى َعْبدالسَّالم العالمة شمس الدین :تألیف

  صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣ الثانیةالطبعة 
www.almahatwary.org 



 

)١٨٨( 

      



: لـفص




#))((

)١(
؛ 

 قلنا





 ، وخيوفهما باهللا تعاىل،ا احلاكممهرضِِح املالعنة أن يوصورة( :مسألة
  مثانني جلدة، وهي حدبِرفإن نكل الزوج ض، وحيذرمها اإلقدام على اللعان

وإن أصرا على ما مها فيه ، ن نكلت الزوجة جلدت ورمجتإو، القاذف
ادق واهللا العظيم إين لص:  أربع مرات باهللا، يقول يف كل واحدةحلف الزوج

ويشري إىل الولد إن كان هناك ، ولدها هذاِيفْيف ما رميتها به من قذيف هلا، ون 
 به  من الكاذبني فيما قذفتِكت إن كن اهللا عليةُنع لَ:ولد، مث يقول يف اخلامسة

نه ملن الكاذبني يف ما رماين إواهللا العظيم : ةأمث تقول املر.  ونفي الولدمن الزىن
                                                                                       

  .٧/٣٩٥ البيهقي ، ومعناه يف٣/٣٧٢، وأصول األحكام، واالعتصام ٢/٣٥٦، والشفاء ٣/١٨٨شرح التجريد  )١(

ــة ل المرضــیة الروَضة البھــیَّ ــرحـ  في المسـاـئ ـــ ــ  . نكـت العبادات ش
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)١٨٩( 

دي ول ونفىنبه من الزمث تقول يف ،  مراتي هذا، مث تكرر ذلك أربع
.)كان من الصادقنيإن   إن غضب اهللا علي:اخلامسة 

)١()٢(#
)) ((     

#  )) ،((  
#

  ))  ((    
    

  #وقال  :))
((

)٣(
.وقلنا:      

   #   )) 
      ((

 
 ،  ))((

))
((

)٤(
:وإمنا قلنا .


&tÏ%©!$# uρ tβθ ãΒö�tƒ ÏM≈ oΨ |Á ós ßϑø9$# §Ν èO óΟ s9 (#θ è?ù' tƒ Ïπ yèt/ ö‘ r'Î/ u!#y‰ pκà− óΟ èδρ ß‰ Î=ô_ $$ sù tÏΖ≈ uΚrO 

                                                                                       

)١(ا، وهو قدمي اإلسالم، وكان يكسر أصنام بين  هالل بني أمية األنصاري الواقفي شهد بدرا وأحد
أسد . واقف، وهو منها، وكان معه رايتهم يوم الفتح، وهو أحد الثالثة الذين ختلفو عن غزوة تبوك

   .٤/١٠٣، واالستيعاب ٥/٣٨٠الغابة 
   .٤/٢٨٥، واإلصابة ٧/٩٥انظر أسد الغابة .  هي خولة بنت عاصم)٢(
 .  ٧/٤٠٠، وأصول األحكام، ومعناه يف البيهقي ٢/٣٥٥والشفاء ، ٣/١٨٨ شرح التجريد )٣(
 . ٧/٤٠٤، ومعناه يف البيهقي ٢/٣٥٣، وأصول األحكام، والشفاء ٣/١٩٠ شرح التجريد )٤(
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)١٩٠( 

Zοt$ù#y_ ^]٤: النور[
       

 #   
))(()١(

:قلنا .  



&(#äτu‘ ô‰ tƒuρ $ pκ÷]tã z>#x‹ yèø9$# βr& y‰ pκô¶s? yì t/ ö‘ r& ¤N≡ y‰≈pκy−  ^]٨: النور[  

  
#))

(())((
)٢(

.
 

 ه فلم يثبت نسب   ، الولد ىونف )٣( بينهما مق احلاكِ  فر ،ال ذلك ع فَ إذاف( :مسألة
)بعد ذلك من الزوج   

 #)٤(
،

 #)٥( 
                                                                                       

 . ٢٠٦٧، وابن ماجه رقم ١٢/١٥٨، وفتح الباري ٢/٣٥٦، وأصول األحكام، والشفاء ٣/١٩٠شرح التجريد  )١(
 .  ٧/٤٠٧، ومعناه يف البيهقي ٢/٣٥٥ول األحكام، والشفاء ، وأص٣/١٩٢ شرح التجريد )٢(
 . تقع الفرقة بالفراغ من التالعن :  قال الشافعي)٣(
، وأبو داود ٣/٣٧٢، واالعتصام ٢/٣٦٠، وأصول األحكام، والشفاء ٣/١٩٤،١٩٣ شرح التجريد )٤(

 .  ٧/٤٠٩، والبيهقي ٢٢٥٦ رقم
، ومسلم ٣/٣٧١، واالعتصام ٢/٣٦٠الشفاء ، وأصول األحكام، و٣/١٩٣ شـرح التجريد )٥(

 .  ٧/٤٠٩، والبيهقي ١٤٩٤رقم

ــة ل المرضــیة الروَضة البھــیَّ ــرحـ  في المسـاـئ ـــ ــ  . نكـت العبادات ش
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)١٩١( 


هو ما حيصل فيه    : فالصحيح . وفاسد ، صحيح :البيوع ضربان ( :مسألة

ويقول البـائع  ،ني ماضيني ظ بلف ،على وجه التراضي   ،  ممن جيوز تصرفه   العقد : 
تري واملش ،بعت: اشتريت ، وي ما مل يكـن    : والفاسد.  عن وجه الفساد   ىعر

أما)كذلك




&¨≅ ym r&uρ ª!$# yì ø‹t7ø9$# tΠ§�ym uρ (#4θ t/ Ìh�9$# 4^]٢٧٥: البقرة[

$#
))


((

)١(
:قلنا. 




&$ yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ šÏ%©!$# (#θ ãΨ tΒ#u Ÿω (#þθ è=à2ù' s? Ν ä3s9≡ uθ øΒr& Μà6oΨ ÷� t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ HωÎ) 

βr& šχθ ä3s? ¸οt�≈ pgÏB  tã <Ú#t�s? öΝ ä3Ζ ÏiΒ^]٢٩: النساء[
                                                                                       

، ومثله املعجم الكبري ))عمل الرجل بيده وكل بيع مربور((:  بلفظ٥/٢٦٣، والبيهقي ٢٥٥ املسند ص)١(
 ١٠٧٢ رقم٢/١٤٨، ومسند الشهاب ٢١٥٨ رقم٢/١٢، وكذلك املستدرك ٤٤١١ رقم٤/٢٧٦

   .))ترفإن اهللا حيب املؤمن احمل((: بلفظ
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#: ))
((

)١(





 يرجع إىل العقـد،   :  أحدمها :ووجوه الفساد من البيع ضربان    (:مسألة
 ىب الـر  وهي:رجع إىل العقد ثالثة أمور  فالذي ي ،  يرجع إىل املعقود عليه   : خرواآل

ةال واجله والغرر(،


 ،متفاضالًبيع املكيل أو املوزون جبنسه :  أحدها: أقسام ثالثةُوالرىب(:مسألة
 # .)اس أو ن  سواء كان يداً بيد   

))

(( .
))(( ))((

) ٢(



                                                                                       

، ١٢/٢٣٩ ، وفتح الباري ٨/١٨٢، والبيهقي ٤/٤٩٩ول األحكام، واالعتصام ، وأص٣/٥٣ الشفاء )١(
  .٤/١٦٩، ونصب الراية  ٣/٢٦والدار قطين 

، ٤/٤٩، وشرح التجريد ٢/١٢٣٩، واألمايل ٢/٤٢٢، والشفاء ٢/٣٨، واألحكام ٢٥٧ املسند ص)٢(
   .٥/٢٨٤، والبيهقي ١٢٤٠، والترمذي رقم١٥٨٤رقم، ومسلم ٤/٦١وأصول األحكام، واالعتصام 
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)١٩٣( 




 
 أو املوزون مبـوزون     ، بيع املكيل مبكيل من غري جنسه      :وثانيها(:مسألة

   من غري جنسه ناس.   بيد جاز فيه التفاضل    افإن كان يد ،  ر بالشـعري   كـالب، 
؛  املوزونـات من مجلة  الذهب والفضةى سو، وما أشبه ذلك  ،والنحاس باحلديد 

وكذا إذا اتفق الشـيئان يف       يئة،فإنه جيوز بيع سائر املوزونات ما نقداً ونس       
 كبيـع  ،)١(سـا نا مكيلني وال موزونني جاز التفاضل وحرم النواجلنس ومل يك 
.) بشاتني وما أشبه ذلكة وشا، وثوب بثوبني ،رمانة برمانتني 

#))
((

)٢(
.))((

)٣(
.

 #
قلنا:

 قلنا:


 #][
                                                                                       

  . وهو قول احلنفية، وقال الشافعي ال حيرم )١(
 ، وأبو داود رقم١٥٨٧، ومسلم رقم٢/٤٥٩، وأصول األحكام، والشفاء ٤/٤٩رح التجريد  ش)٢(

   .٥/٢٧٧، والبيهقي ٣٣٥٠
   .٤/٤، وشرح معاين اآلثار ٤/٦٧ ، واالعتصام٢/٤٢٩، وأصول األحكام، والشفاء ٤/٤٩شرح التجريد  )٣(
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)١٩٤( 

 #))((
)١(

 .



 عند القاسم   )٢( بيع الشيء بأكثر من سعر وقته مؤجالً       :وثالثها( :مسألة
))٣(واهلادي عليهما السـالم   

&¨≅ ym r&uρ ª!$# yì ø‹t7ø9$# tΠ§�ym uρ 

(#4θ t/ Ìh�9$# 4^]٢٧٥: البقرة[


#) ٤(
؛

لـفص





  &¨≅ ym r&uρ ª!$# yì ø‹t7ø9$# tΠ§�ym uρ (#4θ t/ Ìh�9$# 4^]٢٧٥: البقرة[ . 
)٥(:لـفص

                                                                                       

، ٥٨٨٥، ومسند أمحد بن حنبل رقم٢/٤٣٠ول األحكام، والشفاء ، وأص٤/٥١ شرح التجريد )١(
  .٤/٤٨، ونصب الراية ٤/١١٣وجممع الزوائد 

  . ذهب أبو حنيفة والشافعي إىل جوازه )٢(
  .، وأصول األحكام ٤/٢١، وشرح التجريد ٢/٧٣ األحكام )٣(
، وأبو داود ٤/٧٠، وأصول األحكام، واالعتصام٢/١٢٦٢، واألمايل ٤/٢١لتجريد رح ا ش)٤(

   .٦/١٧، والبيهقي ٣٣٨٢رقم
 اختلف على العلة املعدية إىل غري املنصوص عليها باحلديث فعندنا وأيب حنيفة أا االتفاق يف اجلنس )٥(

  .فاق يف اجلنس واالقتيات والتقدير، وقال الشافعي االتفاق يف اجلنس والطعم، وقال مالك االت
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#
))((؟

#: ))
 ،
((

)١(-
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  #))
((

)٢(
؛ 








 وإمنا





                                                                                       

، ومسلم ٦٩١٨، والبخاري رقم٢/٤٢٩، وأصول األحكام، والشفاء ٤/٥١رح التجريد  ش)١(
   .٥/٢٨٥، والبيهقي ١٥٩٣رقم

، والبيهقي بلفظ ٤/٦٩، واالعتصام ٢/٤٢٨، وأصول األحكام، والشفاء ٤/٥١ شرح التجريد )٢(
   .٥/٢٧٦مقارب 
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)١٩٦( 

كبيع احليتان  ،  بيع ما ليس مبملوك   : اهأحد: والغرر ثالثة أنواع  (:مسألة
) والطيور يف اهلـواء    ،يف األار 

#) ١(
 كبيـع األوالد يف بطـون       ، بيع ماال يتميز من غـريه      :وثانيها(:مسألة

 #) واللنب يف ضروعها ،األنعام
)٢(،

#)٣(
)بق بيع ماال ميكن تسليمه كبيع الضالة واآل    :وثالثها( :مسألة

#)٤(
 $ #




)٥(
.

                                                                                       

، ٢/٤٠٧، وأصول األحكام، والشفاء ٤/٢٨، وشرح التجريد ٢/١٢٦٢، واألمايل ٢٦٠ املسند ص)١(
  .٢١٩٤، وابن ماجه رقم٣٣٧٦، وأبو داود رقم١٢٣٠، والترمذي رقم١٥١٣ومسلم رقم

، وكذلك ١٥١٤مسلم رقم:  بلفظ٢٠٣٦، والبخاري رقم٢/٤٠٩، والشفاء ٤/٣١ شرح التجريد )٢(
  .١٢٢٩الترمذي رقم

، ٣/١٤، والدار قطين ٤/٢٨، واالعتصام ٤/٤٠٩، والشفاء ٢/١٢٦٧، واألمايل٤/٣١ شرح التجريد )٣(
  .٤/١٢، ونصب الراية ٤/٩٩وشرح معاين اآلثار 

، والبيهقي ٢١٨٨، وابن ماجه رقم٣٥٠٤، وأصول األحكام، وأبو داود رقم٤/٩ شرح التجريد )٤(
   .٣/٧٤، والدار قطين ٥/٣٣٦

، وأصول األحكام، والشفاء ٤/٦تجريد ، وشرح ال٢/٣٩ بلفظه، واألحكام ٢٦٠-٢٥٩ املسند ص)٥(
، ٣٥٠٤، وأبو داود رقم١٢٣١٠، ١٢٣٤، ١٢٣٠، والترمذي رقم٢٠٣٧، والبخاري رقم٢/٤١٧

= 
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)١(أما 
 وقيل:
)٢(

وأما
 وقيل

 وأما


 وأما
 


 وأما
 وأما




                                                                                       

، ٤/٣٩، وشـرح معاين اآلثار ٣/٧٤، والدار قطين ٣٣٦، ٥/٣١٢، والبيهقي ٢١٨٨وابن ماجة رقم
  . بألفاظ متفرقة ٤/٣٥٩، وفتح الباري ٣٢، ٤/١٤ونصب الراية 

راد بذلك أن العقد ال ينربم وال يستقر حبيث جيوز التصرف فيه ببيع وحنوه ويكون له اخليار فيه بني فسخ العقد امل )١(
  .عن أيب العباس٢/٣٣٥التحرير . وإن باع اآلبق ممن أبق إليه فالبيع جائز منربم: وبني الرضا به إىل وقت التمكن قال

. ك يسع صاعا ونصفًا، أو نصف ِرطٍل إىل مثان أواقيمكيالٌ وهو مثانية مكاكيك، واملكو:  القفيز)٢(
  .١٢٣١، ٦٧٠القاموس ص
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)١٩٨( 

 حنـو أن    ،جهالة العقد : أحدها: ا على ثالثة أوجه أيض    واجلهالة( :مسألة
د  ألن استقرار العق؛أو إلنسان غري معلوم، اخليار إىل أمد غري معلوم     يكون فيه 
 ) أو لرجل معلوم جاز، فإن كان اخليار إىل أمد معلوم   يكون جمهوالً،  مع ذلك 

أما
 $  وأمـا

#، 


#)١(


 حنو أن يعقد البيع على بعض ما ميلكه من          جهالة املبيع : ثانيهاو(:مسألة
) غري تعريف بشيء مـن ذلـك       العبيد، أو من الدور، أو من األراضي، من       


 $


$)٢($


  ما جيده من الـدنانريِ      حنو أن جيعل الثمن    ،جهالة الثمن : وثالثها(:مسألة
)ى وما جرى هذا اـر     والدراهِم

                                                                                       

 أنه خيدع #أن رجالً ذكر للنيب :  بلفظ٢٠١١، والبخاري رقم٢/٤٤٢، والشفاء ٤/٧٣شرح التجريد  )١(
   .٣٥٠٠، وسنن أيب داود رقم١٥٣٣، ومثله يف صحيح مسلم رقم))ال ِخالَبةَ: إذا بايعت فقل((: يف البيوع، فقال

  .٤/٤٢، واالعتصام ٢/٤١٧، والشفاء ٢٦٩ املسند ص)٢(
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)١٩٩( 





 فهو ثالثة   ، إىل املعقود عليه    وهو ما يرجع   :وأما الضرب الثاين  (:مسألة
 ، وامليتة، كاحلر املسلم، مما ال يصح متلكه     املبيع  أن يكونَ  : أحدها :أنواع أيضاً 

  قـال القاسـم  . والكلب، واخلنـزير يف حق املسلمني، وكاخلمرة،والعذر
$  ١( إال أن يكون منتفعاً به يف زرع أو ضرع(( أمـا

#))


((
)٢(

 وأما .
 

 &ôM tΒÌh�ãm ãΝ ä3ø‹n=tæ èπ tGøŠyϑø9$# ãΠ¤$!$#uρ ãΝ øtm:uρ Í�ƒ Ì“Ψ Ïƒø:$# ^]٣: املائدة[
 $#

)٣( وإمنا:


   وأمـا
                                                                                       

  .٢/٤٠٦، والشفاء ٤/٣٦ شرح التجريد )١(
رجل أُعطى : ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة: قال اهللا((:  بلفظ٢١١٤، والبخاري رقم٢٥٦ املسند ص)٢(

، ومثله ابن ))يعِط أجرهيب مث غدر، ورجـل باع حرا فأكل مثنه، ورجل استأجر أجريا فاستوىف منه ومل 
   .٦/١٤، والبيهقي ٢٤٤٢ماجه رقم

   .))إن اهللا ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنازير واألصنام((:  بلفظ٢١٢١، والبخاري رقم٢٦٠املسند ص )٣(
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 $)١(
#))((

)٢(
 ؛

#)٣(
 $)٤(

#)٥(


 
ـ  ، ان مملوكًا مث زال امللك عنه     ـا ك ـم:  وثانيها(:  مسألة  األوقافـ ك

)ةسحبمالْ
##))

(()٦(
 ؛


 ،احلرية على وجه  ما كان مملوكًا وقد انعقد فيه سبب        : وثالثها(: مسألة

، إذا مل يكن بسيده ضرورة، فإن كـان بـه           ِربدمحنو أم الولد واملكاتب والْ    
                                                                                       

  .، وأجازته الشافعية واحلنفية ٢/٥٥١ األحكام )١(
، والبخاري ))… حرم الكلب وحرم مثنه  إن اهللا((:  بلفظ٢/٤٠٥، والشفاء ٤/٣٦ شرح التجريد )٢(

  .١٢٧٦، وكذلك الترمذي رقم ١٥٦٧، ومثله مسلم رقم))ى رسول اهللا عن مثن الكلب((:  بلفظ١٩٨٠رقم
  .، وأصول األحكام٤/٣٦ شرح التجريد )٣(
  .، وأصول األحكام٤/٣٦ شرح التجريد )٤(
   .٢١٩٧، والبخاري رقم٢/٤٠٥ الشفاء )٥(
إن شئت ((:  بلفظ٢٥٨٦، وأصول األحكام، والبخاري رقم٤/٢٢٢اه يف االعتصام  احلديث مبعن)٦(

   .))حبست أصلها وتصدقت ا
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#وإمنا )ضرورة جاز بيعه  
 $))((

)١(
.

#))
((

)٢(
 . #) ٣(

 وإمنا. 



  وإمنـا

#))(()٤(
؛

ــا وإمن


# ؟)٥(
))

                                                                                       

أعتقها ((:  بلفظ٤/١٣١، والدار قطين ١٠/٣٤٦، والبيهقي٤/٢٩، واالعتصام ٤/١١ شرح التجريد )١(
  .٢٥١٦، ومثله ابن ماجه رقم))ولدها

اخل، ومثله أصول …))رية الرجل فهي له متعة حياتهإذا ولدت جا((:  بلفظ٤/١١ شرح التجريد)٢(
  .١٠/٣٤٨، والبيهقي ٤/٢٩األحكام، واالعتصام 

  .٣/٢٨٨، ونصب الراية ٣٤ رقم٤/١٣٤، والدار قطين ٢/٢٩، واالعتصام ٤/١١شرح التجريد)٣(
  .٤/٢١٥، وتلخيص احلبري ٣/٢٨٤، ونصب الراية ٤/١٣٨، والدار قطين ٢/٢٥٩احلديث يف االعتصام  )٤(
أسلم قدميا أول اإلسالم، .  نعيم بن عبداهللا النحام، أحد بين عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي)٥(

كان يكتم . بعد مثانية وثالثني إنسانا قبل إسالم عمر بن اخلطاب: ٍأسلم بعد عشرة أنفس، وقيل: وقيل
. ل بين عدي وأيتامهم و ميومإسالمه، ومنعه قومه لشرفه فيهم من اهلجرة؛ ألنه كان ينفق على أرام

هـ يف خالفة أيب ١٣استشهد بأجنادين سنة : وقيل. هـ يف خالفة عمر١٥استشهد يوم الريموك سنة 
 . ٤/٦٩، واالستيعاب ٥/٣٢٦انظر أسد الغابة . غري ذلك: وقيل. بكر
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)٢٠٢( 

((
)١(#))

(( .)٢(
.

م عنده فهو من     ويت ىوكل ما يقف نفاذه من البيوع على الرض       (:مسألة
بس لبنـها يف  مجلة البيوع الصحيحة كبيع املعيب، وبيع املصراة، وهي اليت حي         

#)ضرعها تدليسا على املشتري   
))((

)٣(
.#

))
((

)٤(
، 




 غريه بغري إذنـه،     كلْ مِ  اإلنسانُ  وهو أن يبيع   : املوقوف والبيع):مسألة
تم ي وهو أن يشتري كذلك لغريه، فإنه        :وال والية له عليه، والشراء املوقوف     

)٥(.)مىت رضي املالك به   
                                                                                       

   .١٠/٣٠٩، والبيهقي ٣٩٥٧، وأبو داود رقم٢/٤٠٧، والشفاء ٤/١٦ شرح التجريد )١(
   .١٠/٣١١، والبيهقي ٢/٤٠٧، والشفاء ٤/١٦رح التجريد  ش)٢(
من ((:  بلفظ١٥٢٤، ومسلم رقم١٢٥٢، والترمذي رقم٢/٤٣٨، وأصول األحكام، والشفاء ٤/٧٤االعتصام  )٣(

له يف سنن أيب داود رقم…))اشترى شاة مصراة فهو باخليار ثالثة أيام   .٥/٣٢٠، والبيهقي ٣٤٤٤اخل ، ومـث
  .١٥٢٤ بلفظ مقارب، وأصول األحكام، ومسلم رقم٢/٤٣٨فاء  احلديث يف الش)٤(
سكن الكوفة ، روى عن الشعيب، . األزدي:  البارقي، وقيل-ابن أيب الْجعد: وقيل- عروة بن الْجعد )٥(

وكان ممن سريه عثمان إىل . والسبيعي، وشبيب بن غرقدة، ومساك بن حرب، وشريح بن هانئ وغريهم
وكان مرابطا برباز الروز ومعه عدة أفراس ومنها فرس أخذه بعشرة آالف الشام من أهل الكوفة، 

= 
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#
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#
، وبيع احليـوان    )٢(بيع ما مل يقبض   : ومن مجلة ما يلحق بالباب    (:مسألة

أمـا )الذي يؤكل حلمه باللحم، فإن ذلك فاسد  


 $ #
.وأما

#
)٣(

 .
#

 فأما


                                                                                       

انظر أسد الغابة . فنسب إليه وقيل غري ذلك) بارق(وقيل له بارق؛ ألنه نزل عند جبل امسه . درهم
  .٦/٣٩٥، واجلرح والتعديل ٧/٣١، والتـاريخ الكبـري ٦/٣٤، والطبقات الكربى البن سعد ٤/٢٥

، والبخاري ٤/٢٢، واالعتصام ٢/٤٠٥، والشفاء ٢/١٣٧٠، واألمايل ٤/١٩ شرح التجريد )١(
  .٢٤٠٢، وابن ماجه رقم٣٣٨٤، وأبو داود رقم٣٤٤٣رقم

  .جيوز بيع غري املنقول قبل قبضه:  وأجاز الشافعي هبته، وقال أبو حنيفة)٢(
ن اإلبل املختار واجلزور م.  مبا يقارب لفظه٥/٢٩٧، والبيهقي ٤/٧٠، واالعتصام ٢/٤٣٥ الشفاء )٣(

   .٤٥٨األنثى من املاعز املختار ص: ، والعناق١٠٢ص
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 وعليـه  وإذا تلف املبيع قبل تسليم البائع له فهو يف ضمان البائع،      (:مسألة

أما)رد ما أخذ من الثمن    



 قلنا


#

))
(()١(


، بأن   باألقوال ِنيعاِيبتمهو تفرق الْ  والتفرق الذي يتم به البيع      (: مسألة

يِرصالعقد وإن مل يتفرقا باألبدان     )٢(ام (&Ÿω 
(#þθ è=à2ù' s? Ν ä3s9≡ uθ øΒr& Μà6oΨ ÷� t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ HωÎ) βr& šχθ ä3s? ¸οt�≈ pgÏB  tã <Ú#t�s? öΝ ä3Ζ ÏiΒ 4^ 

#]٢٩: النساء[
))((

)٣(
                                                                                       

 ، ومسلم رقم٢٠٨٦، والبخاري رقم٤/٤٠، واالعتصام ٢/٤١٢، والشفاء ٤/٣٠ شرح التجريد )١(
   .٥/٣٠٠، والبيهقي ١٥٥٥

  . أي يقطعا)٢(
املعجم الكبري ، و٣٤٩٧، وأبو داود رقم١٥٢٦، ومسلم رقم٢/٤٠٨، والشفاء ٤/٦٨ شرح التجريد )٣(

   .٤٩٨٠، وابن حبان رقم١٠٨٧٦ رقم١١/١٢
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&Ÿωuρ (#θ çΡθ ä3s? tÏ%©!$% x. (#θ è% §�xÿs? (#θ àÿn=tF ÷z $#uρ^ ]١٠٥:  عمـران  آل[


# ))((

)١( 
  

أما)رآهومن اشترى شيئًا مل يره فله اخليار مىت         (: مسألة
&¨≅ymr&uρ ª!$# yìø‹t7ø9$# tΠ§�ymuρ (#4θt/Ìh�9$# 4̂] ٢٧٥ :البقـرة[

& ωÎ) βr& šχθ ä3s? ¸οt�≈ pgÏB  tã <Ú#t�s? öΝ ä3Ζ ÏiΒ 4^]٢٧٥: البقرة[ 


وأما#))
((

)٢(
،




                                                                                       

، وأبو داود ٢٠٠٢، والبخاري رقم٢/٤٣٨، والشفاء ٤/٧٣، وشرح التجريد ٢/١٢٥٥ األمايل )١(
  .٤/١٦، وشرح معاين اآلثار ٤٥٩رقم

فإذا أتى سيده السوق ((: بلفظ١٥١٩ رقم٣/١١٥٧، ومسلم ٢/٤١٨، والشفاء ٤/٧١ شرح التجريد )٢(
  .٧/٤٥٠١، والنسائي ٥/٣٤٨، ومثله البيهقي ))اخليارفهو ب
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أن يدفع  : أحدها: ه وهي سبعة  لت شروطُ  جائز إذا تكام   ملَالس)مسألة

أن يكـون   : والثاين. الثمن عند عقد السلم، سواء كان الثمن نقدا أو عرضا         
 الطعام، أو كـذا  من حنو كذا مكياالً ، فيه قدرا معلوما بكيل أو وزن ملَسمالْ

، حنو الرب أو غريه من       أن يكون اجلنس معلوما   :  والثالث.  رطالً من العسل  
أن يكون النوع معلوما حنو الرب العريب أو اهللبا أو غـري        :  والرابع.  ناساألج
. أن يكون الوصف معلوما، حنو األمحر والطيب واألبـيض        : واخلامس. ذلك

أن يكون الوقت الذي يقبض فيه املبيع معلوما، حنو يوم كـذا أو             : والسادس
 حنـو   ،ملبيع معلوما  فيه ا  ضبقْأن يكون املوضع الذي ي    : والسابع. ساعة كذا 

#)قرية كذا أو دار كذا    
))((

)١(
.

#))((
))((


$ :))((فأما
#





                                                                                       

، ٤/١١٢، واالعتصام ٢/٤٥٣، وأصول األحكام، والشفاء ٤/١١٤، وشرح التجريد ٢/١٢٥٣األمايل  )١(
  . ٣٤٦٣، وأبو داود رقم١٣١١ومثله يف الترمذي رقم،))من أسلف((: بلفظ١٦٠٤وأصول األحكام، ومسلم رقم
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)٢٠٧( 

ـ عوال جيوز السـلم م   (: مسألة الًج( #))
((


وال جيوز أن يبيع املسلم فيه، وال أن يستبدل به شيئًا آخر قبل             (: مسألة

)١()قبضه
 $

))


((
)٢(

.
وال جيوز السلم فيما يعظم فيه التفاوت، كاحليوان واجلـواهر          (: مسألة

اـأم)٣ ()والآليل وما أشبه ذلك   
#))

((.
 وإمنا


)))٤(((
) ٥(

                                                                                       

  .به ما شاء  أجاز الشافعي أن يشتري )١(
  .٤/١١٣، واالعتصام ٤/١٢١ ، وشرح التجريد ٢٧٩-٢٧٨ املسند ص)٢(
  . أجازته الشافعية )٣(
   .٢/٤١٢النهاية يف غريب احلديث .  يعين الدقيق والدواب وغريمها من احليوان)٤(
  . عن ابن عمر، ومثله يف أصول األحكام ٤/١٢٢ شرح التجريد )٥(
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: فصل
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) على عوض مـن املـال  )٣(كملَ يف كل شيء ي واجبةٌ فعةُالش(: مسألة

#))
((

)٤(
. #))((

)٥(
:وإمنا .

                                                                                       

   .٢/٤٥٥، وأصول األحكام ، والشفاء ٤/١٢٩تجريد ، وشرح ال٢/٩٠ األحكام )١(
   .٢/٨٠ الظاهر من كالم اهلادي يف األحكام )٢(
  . وقال أبو حنيفة والشافعي ال شفعة يف املنقوالت )٣(
، والترمذي ٣/٥، و الشفاء ٤/١٢٣، وأصول األحكام، واالعتصام ٤/١٣٣رح التجريد  ش)٤(

  .١١٢٤٤ رقم١١/١٢٣، واملعجم الكبري٤/٢٢٢ ، والدار قطين٦/١٠٩، والبيهقي ١٣٧١رقم
  .٦/١١٠، والبيهقي ٤/١٢٣، وأصول األحكام، واالعتصام ٣/٥، والشفاء ٤/١٣٤ شرح التجريد )٥(
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)٢(



 .)الشركة يف نفس املبيع   : أحدها:  بأربعة أشياء  )٣(قحتسوهي ت (: مسألة

 #))((






) الشركة يف الشرب   :والثاين(: مسألة


# ))(( ، 

# :)) 
((

)٤(
.


                                                                                       

  . وعند الشافعية ال تثبت الشفعة إال فيما يقسم )١(
  . وعند الشافعية جتب الشفعة ولو على املهر والصلح وغريمها مما كان على عوض )٢(
  . عند الشافعية ال شفعة إال باخللطة )٣(
، وأبو ٤/١٢٣، واالعتصام ٣/٥، وأصول األحكام، والشفاء ١٣٤، وشرح التجريد ص٢/١٢٩٥األمايل  )٤(

  .١٦٠٨، ومسلم رقم١٤٤٤٣، ومسند أمحد رقم٦٢٤٢، والنسائي رقم٦/١٠٩، والبيهقي ٣٥١٣داود رقم
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)٢١٠( 

 ،) الشركة يف الطريق   :والثالث(: مسألة



#))

 ((
) ١(

 .





. 
) اجلوار املالصق  :والرابع(:مسألة
)٢(


#))((

)٣(
.


                                                                                       

، والترمذي ١٤٢٩٢، ومسند أمحد رقم٤/١٣٥ام ، وأصول األحكام، واالعتص٤/١٣٥ شرح التجريد )١(
، ونصب ٤/١٢٠، وشـرح معاين اآلثار ٢٤٩٤، وابن مـاجه رقم٣٥١٨، وأبو داود رقم١٣٦٩رقم

   .٨/٨١، وعبد الرزاق ٤/١٧٣الراية 
 ابن سويد الثقفي أبو الوليد الطائفي حجازي، تابعي، روى عن مجع من الصحابة منهم بن عباس، )٢(

، ٥/٥١٨، وطبقات ابن سعد ٢٢/٦٣ذيب الكمال . اص وعن أيب رافع وعن أبيهوسعد بن أيب وق
   .٦/٢٣٨واجلرح والتعديل 

اجلار أوىل ((:  بلفظ٤/١٢٦، واالعتصام ٣/٥، وأصول األحكام، والشفاء ٤/١٣٥ شرح التجريد )٣(
اجلار (( : بلفظ١٣٧٠، والترمذي رقم٤/٢٢٤ وما بعده، والدار قطين ٦٥٧٦، والبخاري رقم))بصقبه

 .٢٤٩٥، وابن ماجه رقم٣٥١٦، ومثله يف سنن أيب داود رقم))أحق بسقبه
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)٢١١( 

 ال يستحق األبعد منها شيئًا مع مـن         ،وهي على هذا الترتيبِ   (: مسألة
أما)هو أقرب منه  


وإمنا 











 أو قيمته   ،وعلى الشفيع مثل الثمن إن كان من ذوات األمثال        (: مسألة

)إن كان من ذوات القيم، كالعروض واحليـوان       




 وقت علمه بالبيع فإن فرط يف ذلك         بالشفعةِ بطاِلوجيب أن ي  (: مسألة
     ا بطلت شـفعتقليالً أو كثريه(#

))((
)١(

،
                                                                                       

، ٣/٥٦، وتلخيص احلبري ٤/١٣٠، واالعتصام ٣/١١، وأصول األحكام، والشفاء ٤/١٤٢شرح التجريد  )١(
   .٤/١٧٦، ونصب الراية ٦/١٠٨، وكذلك البيهقي ))الشفعة كحل العقال((:  بلفظ٢٥٠٠وابن ماجه رقم
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)٢١٢( 

$))((
) ١(

.
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 ما تكاملـت    :، فالصحيحة  وفاسدةٌ  صحيحةٌ :ارة ضربان اإلج(:مسألة

، حنو الدار أو    أن تكون العني املستأجرة معلومةً    : األول: شروطها، وهي أربعة  
 ،أن تكون املنفعة املطلوبة منها معلومـة : والثاين. احلانوت أو الضيعة أو اآللة   

 إلجارةلأن تكون املدة املضروبة     : والثالث. من سكىن أو زراعة أو استعمال     
أن تكون األجرة معلومة، فمىت تكاملت      : والرابع. معلومة، من شهر أو سنة    
)اإلجـارة هذه الشروط صـحت     

&÷βÎ*sù z ÷è|Êö‘ r& ö/ä3s9 £ èδθ è?$ t↔sù £ èδu‘θ ã_ é& (^
)٢(#]٦: الطالق[
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 ، ونصب الراية ٨/٨٣، وعبد الرزاق ٣/١١، وأصول األحكام، والشفاء ٤/١٤٢ح التجريد  شر)١(
   .٣/٥٦، وتلخيص احلبري ٤/١٧٦

كنا أكثر :  عن رافع بن خديج يقول١٥٤٧، وأصول األحكام، ومسلم رقم٤/١٥٣ شرح التجريد )٢(
رجت هذه؛ ومل خترج هذه كنا نكري األرض على أن لنا هذه، وهلم هذه فرمبا أخ: األنصار حقالً قال

   .٢٤٥٨ومثله يف سنن ابن ماجه رقم. فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا
، ٤/١٣٤، واالعتصام ٣/١٣، وأصول األحكام، والشفاء ٤/١٥٤، وشرح التجريد ٢٨٦ املسند ص)٣(

  .))من استأجر أجريا فليعطه أجره((: ، بلفظ٣/٦٠، وتلخيص احلبري ٤/١٣١ونصب الراية 
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)٢١٣( 

)ا وقعت اجلهالة ببعض ذلك فيها     ـ م : دةـوالفاس(:  لةمسأ


. 
) دابة للحمل عليها وجب أن تذكر املسافة       رـجأْفإن كان املست  (: مسألة


 

فاملشترك هـو الـذي      . وخاص ، مشترك : قسمان ،اُءرجواُأل(: مسألة
يستأجوهو ضامن ملـا  ،  على العمل كالصانع، أو على محل املتاع كاملكاري   ر

)ميكن دفعه  إال أن يتلف بأمر غالب ال        ،)١(تلف على يديه جبناية وبغري جناية     
 $

))(() ٢(
#


#%وإمنا 
 
 يستعمله فيما شاء    ، مدة من الزمان   رأجستواخلاص هو الذي ي   (: مسألة

)ن ملا تلف إال جبناية منه     وهو غري ضام  


                                                                                       

  . وهو قول أيب حنيفة، وعند الشافعية ال يضمن إال جبناية )١(
   .٦/١٢٢، والبيهقي ٣/٢٢، وأصول األحكام، والشفاء ٤/١٦٩ شرح التجريد )٢(

ــة ل المرضــیة الروَضة البھــیَّ ــرحـ  في المسـاـئ ـــ ــ  . نكـت العبادات ش
  المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني.  د:تحقیق،  َجْعفر بن أحمد بن أبي یحیى َعْبدالسَّالم العالمة شمس الدین :تألیف

  صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣ الثانیةالطبعة 
www.almahatwary.org 



 

)٢١٤( 
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  باستيفاء املنافع أو التمكن منها دون عقـد        قحتسواألجرة ت) مسألة

)اإلجارة  
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قلنا





 

                                                                                       

، وابن ماجه ٤/١٣٦، وأصول األحكام، واالعتصام ٣/١٣، والشفاء ٤/١٦١ شرح التجريد )١(
   .٤/١٢٩، ونصب الراية ٦/١٢١، والبيهقي ٢٤٤٣رقم

، والبخاري ٤/١٣٦، واالعتصام ٣/١٤، وأصول األحكام، والشفاء ٤/١٦١ شرح التجريد )٢(
  .٧٣٣٩، وابن حبان رقم٦/١٤، والبيهقي ٢٤٤٢، وابن ماجه رقم٢١٥٠رقم

ــة ل المرضــیة الروَضة البھــیَّ ــرحـ  في المسـاـئ ـــ ــ  . نكـت العبادات ش
  المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني.  د:تحقیق،  َجْعفر بن أحمد بن أبي یحیى َعْبدالسَّالم العالمة شمس الدین :تألیف

  صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣ الثانیةالطبعة 
www.almahatwary.org 



 

)٢١٥( 

 فيه بـأجرة    هله أن يستنيب غري    ومن استؤجر على عمل كان    (: مسألة
) مثل ما استؤجر عليه    وبغري أجرة، إذا كان يعملُ    








 مسـلِّ أن ي : فالصحيحةُ . وفاسدةٌ صحيحةٌ: ضربان )١(املزارعة(: مسألة

 فيها   على أن يزرع   ، بأجرة معلومة  ،شاعا م اِعإىل الزر  - مثالً   - نصف أرضه 
ـ له نِ   ويستأجره مبثل تلك األجرة على أن يزرع       ،شيئًا معلوما  صأرضـه   ف 

 ، الزرع بينـهما  بينهما نصفني، فيكونُ البذر ويكونَ ،الباقي مثل ذلك الزرع   
) يف املزارعة الصـحيحة     الكالم ىرجيوعلى هذا النحو    ،  ويتقامسان األجرة 








 

                                                                                       

 . عند الشافعية املزارعة واملخابرة باطلتان)١(
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)٢١٦( 

 هو أن يسلم أرضه على أن يزرعها الزارع بنصف          :والفاسدة(: مسألة
 ملا تضـمنته    ؛ أو ثلثه أو ربعه أو غري ذلك، فإا فاسدة         ،ما حيصل من الثمرة   

 وإن تنازعـا كـان الـزرع للـزارع،          ،ك نفذ من اجلهالة، فإن تراضيا بذل    
وإمنا)ولصاحب األرض كراء أرضه، وللعامل أجرة مثله   


#
)١(برةواملخا)٢(قلنا

#))
((

)٣(قلنا








 


                                                                                       

 ، ومسلم رقم٢٢٥٢، والبخاري رقم٤/١٥٤، ، واالعتصام ٣/٢٥، و الشفاء ٤/١٧٨ شرح التجريد )١(
  .٣٤٠٧، وأبو داود رقم١٥٣٦

  . وأجازها مالك)٢(
، وابن ماجه ٣٥٩٤، وأبو داود رقم١٣٥٢، والترمذي رقم٣/٣٥، والشفاء ٤/١٨٠ شرح التجريد )٣(

 .٢٣٥٣ رقم
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)٢١٧( 




 ]]٢٨٣لـفص
  #$  عن علي 

# ))(( 
 # )١(




  أو زراعتها،  ،إما حبرثها :  األرض يكون بأحد أمور ثالثة     إحياُء(: مسألة
 ومـن  .ما بالبناء عليها ِإو،  ما بقطع أشجارها وتنقيتها حبيث تصلح للزراعة      إو

#)اهكَلَ أرضا م  )٢(أحيا
))(( ))
((

)٣(
 .وإمنا


#))

                                                                                       

، ١٥٤٤، ومثله يف مسلم رقم))من كانت له أرض((: بلفظ٢٢١٥، والبخاري رقم٤/١٥٣ االعتصام )١(
   .٣٣٩٥وأيب داود رقم

 أما التوكيل واالستئجار فقد اختلف فيه فعندنا تكون ملن باشر العمل، وعند الشافعية ، واحلنفية )٢(
  .ومالك تكون للموكل واملستئجر

، ١٣٧٨، والترمذي رقم٤/١٦٢، وأصول األحكام، واالعتصام ٢/٦٣ احلديثان يف شرح التجريد )٣(
   .٦/٩٩، والبيهقي ٣٠٧٣وأبو داود رقم
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)٢١٨( 

((
)١(

. 
 ، من جوانبـها   ما لألرض هو بأن يضرب عليها أعال      روالتحج)مسألة

 أن يعلـق أغصـان أشـجارها       أو ب  ،كنصب احلجارة واألشجار وحنو ذلك    
)ويشبك بعضها بالبعض  

 
 وليس ألحد أن حيييه إال     ،ا كان أوىل بأحيائه   رجح م رجحومن ت ( :مسألة

فإن فعـل وإال    ،  ثالث سنني كان لإلمام أن يأمره بعمارته      فإن أمهله   ،  برضاه
) فحق األول ثابت فيه     ذلك  يكن مل وإن   ،دفعه إىل غريه وانقطع حق األول عنه      

)٢(


#
وقلنا:


وقلنا:


 

) األرض اليت فيها آثار امللك وال يعرف مالكها إىل اإلمـام     رموأَ(:مسألة


                                                                                       

، واملعجم الكبري ٦/١٤٨، والبيهقي ٣٠٧٧، وأبو داود رقم٤/١٦٢، واالعتصام ٢/٦٤جريد  شرح الت)١(
  .٦٨٦٧ رقم٧/٢٠٩

   .٤/٢٩٠، ونصب الراية ٤/١٦٢، واالعتصام ٢/٦٤ شرح التجريد )٢(
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)٢١٩( 


# ))((

)١(
؛

 
وىل من غريه حـىت      فيه كان أ   ومن سبق إىل مكان مباح ليقعد)     :مسألة

)يقوم منه 





 أن  ي وه :)٢(ةشركة املفاوض : أحدها: الشركة على مخسة أوجه   (:مسألة
 ،ا بينهما كًرتشخلطاه على أن يكون م    يك رجالن شيئًا من النقد متساويا ف      ميل

  ويكونَ، ومفترقنيِنيعِمتجهما مهويشترطان أن يبيعا ويشتريا بأمواهلما ووجو     
 ، يعمل فيه برأيه   ،يد صاحبه يف  كل واحد منهما مفوضا على ما يف يده وفيما          

همـا  عليا كان من خسارة كان       وم ،فما حصل من الربح كان بينهما نصفني      
) فإذا ملك أحدمها شيئًا من النقد دون صاحبه بطلت هذه الشركة           ،نصفني

&$ yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ šÏ%©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u (#θ èù÷ρ r& 

ÏŠθà)ãèø9$$Î/ 4̂]١: املائدة[#
))((

)٣(
 . 
                                                                                       

إمنا للمرء ما طابت به نفس ((:  بلفظ٣٥٣٣ رقم٤/٢٠، والطرباين يف الكبري ٢/٦٤ شرح التجريد )١(
   .٤/٢٩٠ك نصب الراية ، وكذل))إمامه

  . كل الشركات باطلة عند الشافعية إال شركة العنان، وأبطل اإلمام مالك شركة املفاوضة )٢(
، ٦/٧٩، والبيهقي ٢/٧٩٤، وأصـول األحكام، والبخاري ٤/١٨٢، وشرح التجريد ٣/٣٥ الشفاء )٣(

  .٤٤٠٤ رقم٤/٢٧٥، واملعجم الكبري ٣/٢٧والدار قطين 
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)٢٢٠( 

قلنا 
 




 ،ا من النقود  ب أن يشتركا يف ما أح     ي وه :انن شركة العِ  :والثاين( :مسألة
 ويكون الربح بينهما على ما أحبا من        ،ا أو متفاضالً  كان نقدمها متساوي  سواًء  

وال جيوز أن   .  وتكون اخلسارة على قدر رؤوس األموال      ،فاضلة أو م  مساواٍة
) من الربح للذي يتوىل العمل     األقلُّ يكونَ








$

#


#


##
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)٢٢١( 

 ))((
)١(

. 
  قلنـا

 $))
((

)٢(
،

وقلنا








ا من   نقد ىل رجلٍ  إ  أن يدفع رجلٌ   يوه: والثالث شركة املضاربة  (:مسألة
 يشترطان   ويكون الربح بينهما على ما     ، ليتجر فيه  ؛ دون غريه من العروض    ،ماله

وال جيوز  . اا ضامن  فإن خالفه كان متعدي    ، واخلسارة على صاحب املال    ،عليه
 وال أن   ، إىل غـريه   ة وال أن يدفعه مضـارب     ،له أن خيلط مال املضاربة بغريه     

)ا إال بإذن صاحبه  يقرض منه شيئً  
 وإمنا

                                                                                       

، ٤/١٧٥، واالعتصام ٣/٣٦، وأصول األحكام، والشفاء ٤/١٨٥، وشرح التجريد ٢٨٤ املسند ص)١(
 واآلخر # فكان أحدمها يأيت النيب #كان أخوان على عهد النيب :  بلفظ٢٣٤٥والترمذي رقم

  .١/٩٤، ومثله يف املستدرك ))لعلك ترزق به((:  فقال#حيترف فشكى احملترف أخاه إىل النيب 
من ((:  بلفظ٢٥٣/، وعبد الرزاق ٤/١٧٠ وأصول األحكام، ويف االعتصام ،٤/١٨٦ شرح التجريد )٢(

  . ))قاسم الربح فال ضمان عليه
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ـ إ ام





ماإو





  قلنـا


 $

)١(
. 

قلنا
 قلنا:



                                                                                       

، ٣/٣٠، وأصـول األحكام، والشفاء ٤/١٨٩، وشرح التجريد ٢/١٢٩٣، واألمايل٢٨٢ املسند ص)١(
  .٨/٢٤٨وعبد الرزاق 
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)٢٢٣( 

 ، خاص من نقد أو عرض أو حيـوان        يء يف ش   شركةٌ :بعاوالر(:مسألةٌ
 ال يؤدي    على وجهٍ  ،لكه مبا يشاء  يف م فلكل واحد من الشريكني أن يتصرف       

)إىل استهالك نصيب شريكه   


& βÎ*sù (#þθçΡ%Ÿ2 u�sYò2r& ÏΒ y7Ï9≡sŒ ôΜßγsù â!%Ÿ2u�à° ’Îû Ï]è=›W9$# 4 ^]ــاء  ]١٢: النس
# 

))((.#))
((، 


$))((

رك الـرجالن يف     وهـو أن يشـت     : شركة الوجوه  :واخلامس(: مسألة
   الصناعات، على أن يقَتال األعمال، ويعمل كل واحد منهما ما هو صـنعته          ب

 عليه، أو يشتركا على أن يبيعا       اِنطَِرتش ويقتسما الكسب على ما ي     ،من ذلك 
ويشتريا بوجوههما، وإن مل يكن هلما رأس مال، ويكـون الـربح بينـهما              

)نصفني
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أن يقع  : هاأحد:  إذا وقع على شروطه، وهي ثالثة      زالرهن جائِ (: مسألة

تعلـق بـه    يأن يكون احلق الذي     : الثاين. الرهن يف ملك خالص غري مشاع     
دم بعض هذه   فإن ع  .أن يكون الرهن مقبوضا معلوما    : والثالث. الرهن واجبا 

$&)الشروط مل يصـح الـرهن      yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ 

šÏ%©!$# (#þθãΖtΒ#u #sŒÎ) ΛäΖtƒ#y‰s? Aøy‰Î/ #’n<Î) 9≅y_r& ‘wΚ|¡•Β çνθç7çFò2$$sù 4̂]ــرة ]٢٨٢: البق
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  .الوكالة) ب،ج( يف )١(
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)٢٢٥( 












 املرن بعض احلق كان الرهن مجيعه رهنا فيما بقـي  ضبوإذا قَ (: مسألة
)من احلق 


 الرهن الستيفاء حقه إال أن يكون الراهن    وال جيوز للمرن بيع   (: مسألة

)قد سلطه على بيعه، أو أذن له احلاكم فيه        
 

&Ÿω (#þθ è=à2ù' s? Ν ä3s9≡ uθ øΒr& Μà6oΨ ÷� t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/^]٢٩: النساء[.#))
((. قلنا




 كان تلفه جبنايـة منـه أو   ن، سواٌءوالرهن مضمون على املر (: مسألة
)بغري جناية 
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)ن ونتائجه رهن مع األصل    وغلة الره (مسألة


ومن ظلمه غريه شيئًا من املال مل يكن له أن يأخذ به من مـال               (: مسألة

ه إال برضاء الظامل، أو حكم احلـاكم عنـد          وال شيئًا يقبضه حبقِّ    رهنا   الظامل
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  . ٤/٥٢٤، ومصنف بن أيب شيبة ٤/٣٢١، ونصب الراية ٤/١٠٢

:  بنقص٦/٣٩، والبيهقي ٤/١٩٣، وأصول األحكام، واالعتصام ٣/٤٥، والشفاء ٤/٢٠٨شرح التجريد  )٢(
   .٤/١٠٠، وشرح معاين اآلثار ٢٣١٧ رقم٢/٩٥ ، وكذلك املستدرك ٣/٣٣، ومثله يف الدار قطين ))مبا فيه((

   .٤/٣٢٢، ونصب الراية ٦/٤٣، وأصول األحكام، والبيهقي ٤/١٩٥، واالعتصام ٤/٢١٣شرح التجريد  )٣(
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)٢٢٧( 

أما ) عليهما السالم  اهلادي والقاسم 
 قلنـا

#))
(()١(

 قلنـا:





: أحـدها :  يف األموال واحلقوق، وله شروط ثالثة     جائز الصلح):مسألة
. أن يكون بشيء معلـوم    : والثاين. أن يكون بني من جيوز تصرفه من العقالء       

صل بعض هذه الشروط كـان   حت مل   نفإ،  أن يكون عن شيء معلوم    : والثالث
: الشـرط األول   أمـا )فاسدا


  الشرط الثاينوأما :


 الشـرط  وأما 

: الثالث
                                                                                       

، والبيهقي ٣٥٣٤، وأبو داود رقم١٢٦٤، والترمذي رقم٤/٢٣٦، واالعتصام ٣/٧٣الشفاء  )١(
   .٤/١٤٥، وجممع الزوائد ٤/١١٩ ، ونصب الراية٢/٤٦ ، واحلاكم ٣/٣٥، والدار قطين ١٠/٢٧٠
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#))]١٢٨: اءالنس[

((

)١(
 وال علـى    ، وال يف احلـدود    ،وال جيوز الصلح يف األنسـاب     (: مسألة

نـا يف   ي ما وقع به الصـلح د       بدين، ومعناه أن يكونَ    وال عن نقدٍ  ،  )٢(اإلنكار
)الذمة


 أما 




&Ÿω (#þθ è=à2ù' s? Ν ä3s9≡ uθ øΒr& 

Μà6oΨ ÷� t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/^]٢٩: النساء[
# وإمنا


                                                                                       

، والترمذي ٤/٥٠١، وأصول األحكام، واالعتصام ٣/٢٧١، والشفاء ٦/١٦٦ شرح التجريد )١(
، والبيهقي ٢٣٥٣، وابن ماجه رقم٣٥٩٤، وأبو داود رقم٣٠ رقم١٧/٢٢، واملعجم الكبري ١٣٥٢رقم
  .٤/٩٠، وشرح معاين اآلثار ٣/٢٧، والدار قطين ٧٩، ٦/٦٥

  . احلنفية الصلح مع اإلنكار  أجازت)٢(
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 بدينك على   كتلْأَحقد  :  لصاحبه  من عليه الدين   وهي أن يقولَ  (: مسألة

حيـل إىل   مفإذا مت ذلك انتقل املال عـن الْ       ،   املال ى به صاحب   ويرض هذا،
،  ومل يكن لصاحب املال رجوع إىل احمليـل        ،ربئ احمليل منه  ي عليه، و  حاِلمالْ

#)وإن أفلس من أحاله عليه    
))((

)١(
. 

))((.
؛#))((.

# 
:قلنا

 $
 $

$  ،
)٢(#


 $)))٣(

                                                                                       

، ونصب الراية ٦/٧٠، والبيهقي ٤/٤٩٩، واالعتصام ٢/٢٦٤، والشفاء ٦/١٦٣ شرح التجريد )١(
  .))فليتبع((:  بلفظ١٣٠٩، والترمذي رقم٤/٤٩

  .٣/٢٦٤، والشفاء ٦/١٦٤ شرح التجريد )٢(
   .١/٢٠١ احلديث النهاية يف غريب. اهلالك:  أي ال ضياع وال خسارة وهو من التوى)٣(
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)٢٣٠( 

((
)١(-


  بشرط براءة املضمون عنه صـح       على رجلٍ  لٌج ر نِموإذا ض (: مسألة

)ذلك وكان حوالة  





ـ  على غريه أو يتكفَّ     رجلٌ أن يضمن : ومعنامها واحد وهو  (: مسألة  ِهل ِب
 فيكون احلق     ا للضامن كما هو الزمحلق أن   للمضمون عنه، ولصاحب ا     الزم

أما)يطالب به من شاء منهما    



#))((

)٢( ،.
&yϑÏ9uρ u!%ỳ ÏµÎ/ ã≅÷Η¿q 9��Ïèt/ O$tΡr&uρ ÏµÎ/ ÒΟŠÏãy— ∩∠⊄∪^]٧٢: يوسف[
))((#
)٣( $

                                                                                       

 عن عثمان ١٣٠٩، والترمذي رقم٤/٥٠٠، االعتصام ٦/١٦٥، وشرح التجريد ٢٩٠ املسند ص)١(
   .٤/٤٦٥، وفتح الباري ٦/٧١، والبيهقي ))ليس على مال امرئ مسلم توى((: بلفظ

   .٤/٥٨، ونصب الراية ٦/٧٢، والبيهقي ٢/٢٦١، والشفاء ٤/٤٩٥ االعتصام )٢(
اختلف يف شهوده بدرا، وقد شهد أحدا . #ن ِربعي األنصاري ، فارس رسول اهللا  امسه احلارث ب)٣(

بل مات : هـ، وقيل٥٤مات باملدينة سنة : واختلف يف وقت وفاته فقيل. وما بعدها من املشاهد كلها
= 
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)٢٣١( 

))((#
))((

))((
)١(

.
قلنا

))((؛


وليس للضامن أن يسقط احلق عن نفسه إال بدفعه، أو بـرباءة     (: مسألة
)لمضمون عنـه  لحلق له، أو    صاحب ا 

وقلنا





، برئ صاحب احلق املضمون عنه برئ الضامن تبعا لـه         وإذا أُ (: مسألة
أمـا )وإذا أبرئ الضامن مل يربأ املضمون عنـه    


 وأمـا


                                                                                       

، واإلصابة ٦/٢٤٤انظر أسد الغابة . يف خالفة علي بالكوفة، وهو ابن سبعني سنة ، وصلى عليه علي 
   .٦/١٥، والطبقات الكربى ٤/٢٩٤، واالستيعاب ٤/١٥٧

، والدار قطين ٦/٧٤، والبيهقي ٤/٢٩٧، واالعتصام ٢/٢٦١، والشفاء ٦/١٥٩ شرح التجريد )١(
  .٢٣٤٦ رقم٢/٦٦، واملستدرك ١٤٥٧٦، ومسند أمحد رقم٣/٧٩
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)٢٣٢( 





ـ  ما ضمن به من احلـق، ر       ن الضامِ عفَوإذا د (: مسألة جبـه علـى     ع 

 وإن كانت بغري إذنه مل يرجع عليـه         ، عنه إن كانت الضمانة بإذنه     وِنمضمالْ
أما )بشي




وأما



 إذا وقعت ممن جيوز تصرفه، ملن جيـوز منـه            جائزةٌ والوكالةُ(: مسألة

  وخصـومة ، وطـالق ، ونكـاح ، وشراء، من بيع:ل فيهكِّالتصرف فيما و ، 
) وغري ذلك  ،وإقرار
#

 )١(
                                                                                       

 خدجية زوج ابن أخي.  ابن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي القرشي األسدي، يكىن أبا خالد)١(
ولد يف الكعبة قبل الفيل بثالث عشرة سنة على اخـتالف يف .  وابن عم الزبري بن العوام#النيب 

هـ يف ٥٤تويف يف املدينة سنة . أسلم عام الفتح.ذلك، وكان من أشراف قريش يف اجلاهلية واإلسالم
، ١/٣٤٨صابة ، واإل١/٤١٧، واالستيعاب ٢/٥٨انظر أسد الغابة  .هـ٥٨خالفة معاوية، وقيل 

  .٣/٢٠٢، واجلرح والتعديل ٣/١١وتاريخ البخاري الكبري 
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)٢٣٣( 


 وإمنا





) يف شيء من ذلك    هلَيل أن خيالف موكِّ   وال جيوز للوك  (: مسألة





ـ كِّو لـزم م ، يف ذلك من حـق وكل ما لزم الوكيلَ   (: مسألة )هلَ

 $
)١())((

)٢( 
)اء عزلـه   مىت ش  هيلَوللموكل أن يعزل وكِ   (: مسألة




                                                                                       

له صحبة ، أمه أمساء بنت عميس اخلثعمية، ولد بأرض احلبشة عندما هاجر أبواه إليها، .  ابن أيب طالب)١(
تويف سنة مثانني عام اجلحاف باملدينة، ومسي بعام . كان كرميا جوادا حليما وكان يسمى حبر اجلود

أسد الغابة . حاف؛ ألنه جاء سيل عظيم ببطن مكة جحف احلاج وذهب باإلبل عليها أمحاهلااجل
   .٣/١٧، واالستيعاب ٣/١٩٩

   .٦/٨١، وأصول األحكام، والبيهقي ٣/٢٥٥، والشفاء ٦/١٤٩، وشرح التجريد ٢٩٠ املسند ص)٢(
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)٢٣٤( 







 منه  ن تلفت بغري تعد   ِإا  هع، وال يضمن  عند املود أمانة   والوديعةُ(: مسألة
((#) يف حفظها  وال تقصريٍ 

((
)١(

.  $))
(()٢(

.


ها عند غريه بغري    ع أو يود  ،نها أو يره  ،هاعري أن ي  :ومن التعدي ( :مسألة
وكـذلك  ،  ومن غري أن خيشى تلفها إذا مل يودعها أو يسافر ا،ذن صاحبها إ

         اإن خالف صاحبها يف شيء مما شرط عليه كان متعدي(أما


وأما)٣(وإمنا





                                                                                       

، ٢٤٠١ رقم٢/٨٠٢، وابن ماجه ٣/٧٣، وأصول األحكام، والشفاء ٦/١٨٥ شرح التجريد )١(
   .٦/٢٨٩والبيهقي 

  .، وأصول األحكام ٦/١٨٥، وشرح التجريد ٢٨٧ املسند ص)٢(
  . عندنا ليس له أن يسافر ا وهو قول الشافعي، وأجاز أبو حنيفة السفر ا  )٣(
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)٢٣٥( 

ع بشيء يلزمه الضمان كانت البينة على مـن          املود مِه ات مىتو(: مسألة
) وعليه اليمني ،امه


#))((

)١(
.


) املنافع  هي إباحةُ  :العاريةُ(: مسألة

--





هـا سـواه إال     عري بالعارية، وليس له أن ي     وللمستعري االنتفاع) مسألة
أما)هاِببإذن صاحِ 

وإمنا


ها أن يشترط صـاحب   : أحدمها: أمرينب إال   نمض ال ت  ةُياِروالع(: مسألة
أن يتعدى املستعري فيها   : والثاين. )٢(هاضمان(

%#
)٣(#))

                                                                                       

  .٤/١٥٧، والدارقطين ٨/٢٧٩، والبيهقي ١٣٤١، والترمذي رقم٣/٢١٣، وأصول األحكام، والشفاء ٢٩٣املسند ص )١(
  . عند الشافعية يضمن وإن مل يضمن  )٢(
  ابن خلٍَف الْجمحي، كان من أفصح قريش، وأحد أشرافها يف اجلاهلية، وأحد املطعمني، أسلم حبنني، )٣(

= 
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)٢٣٦( 

((
)١(

، 
#فأما

#))((
)٢(

 .
 $))

(()٣(وأما؛





 ال تصح إال بإجياب وقبول يف الس، وليس من شـرط            اهلبةُ(: مسألة
 ٤(صحتها القبض((أما

وإمنا

# ))((
)٥(

،
                                                                                       

انظر أسد . وكان من املؤلفة قلوم وحسن إسالمه.   من الغنائم مخسني بعريا#وأعطاه رسول اهللا 
   .٥/٤٤٩، والطبقات الكربى ٢/١٨١، واإلصابة ٣/٢٤الغابة 

، ٢٠٠-٤/١٩٩، واالعتصام ٣/٥١، والشفاء ٢/٢٠٣، وأصول األحكام، واألحكام ٤/٢٧٤شرح التجريد  )١(
   .٣/٣٩، والدار قطين ٣٥٦٢، وأبو داود عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه رقم٦/٨٩والبيهقي 

، والترمذي ٤/٢٠٠، واالعتصام ٢/٥١، وأصول األحكام، والشفاء ٤/٢٧٣ شرح التجريد )٢(
   .٦/٨٨، والبيهقي ٣٥٦٥، وأبو داود رقم١٢٦٥رقم

  . تقدم)٣(
  . عند احلنفية القبض من شروط صحتها )٤(
، ومسلم ٢٤٧٨، وأصول األحكام، والبخاري رقم٣/٥٥، والشفاء ٤/٢٤٧ شرح التجريد )٥(

   .٢٣٨٥، وابن ماجه رقم٣٥٣٨، وأبو داود رقم١٦٢٢رقم
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)٢٣٧( 




هبة على عوض، وهبة علـى غـري    : وإذا صحت فهي ضربان   (: مسألة
عوض، فإذا كانت على عوض فهي يف معىن البيع، ويعترب فيها من الشـروط       

) يف البيع  ما يعترب 
#))(()١(

.
وإمنا




تصح فيـه   : أحدمها: وإذا كانت على غري عوض فهي ضربان      (: مسألة
الرج؛ أو لولد صـغري    ، لغري وجه اهللا سبحانه    ، ألجنيب  وهي أن تكون هبةً    :ةُع 

  ا ب       فإنه يصح الرجوعوامللـك الثابـت     ،عينه يف ذلك إذا كان املوهوب قائم 
أما)باهلبة باقيا مل ينتقل 
#))


(()٢(

 ؛
وإمنا

                                                                                       

، والبيهقي ٢٣٨٧، وأصول األحكام، وابن ماجه رقم٣/٦١، والشفاء ٤/٢٤٧ التجريد  شرح)١(
  .٣/٤٤، والدار قطين ٦/١٨١

   .٦/١٨١، والبيهقي ٣٥٤٠، وأصول األحكام، وأبو داود رقم٤/٢٥٥ شرح التجريد )٢(
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)٢٣٨( 

:قلنا
قلنا





--

  األقـاربِ   ال يصح فيه الرجعة، وهو ما كان لسـائرِ         :والثاين(: مسألة
  سوى األوالد الصأو وقعت اهلِ   ،اِرغ ١(أجنيب لوجه اهللا سـبحانه     من   ةُب((

-





 $
#))
(())
((

) ٢(قلنا
)٣(

                                                                                       

  . له الرجوع  عند احلنفية أنه إذا وهب هبة ألجنيب صح له الرجوع فيها، وعند الشافعية أنه ال يصح)١(
  . بألفاظ مقاربة ١٤٤٠ رقم٢/٧٥٤، وموطأ مالك ٤/٨١، وشرح معاين اآلثار ٦/١٨٢ البيهقي )٢(
 إنه :  ابن ثعلبة األنصاري، يكىن أبا النعمان، شهد العقبة الثانية، وبدرا، وأُحدا، واملشاهد بعدها، يقال)٣(

= 
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)٢٣٩( 

#
)١()٢(

) كانـت أو ألجـنيب      يف الصدقة لقريبٍ   وال يصح الرجوع  (: مسألة


ور عليه   اهول، وال هبة الصيب وانون واحملج       هبةُ وال تصح (: مسألة
وأماأما)للديون

#))
…((

)٣(.
وأما


 افخه، وكذلك املريض الذي ال ي      يف مالِ  ذةٌ الصحيح نافِ  ةُبِهو):مسألة

 لَعليه التمن مرضه، فأما إذا خيف عليه مل جيز من هبته إال مقدار الثلـث               ف 
أما)ورثة ما زاد عليه إال أن جييز ال  ،من تركته 
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انظر . هـ١٢عني التمر يف خالفة أيب بكر سنة أول من بايع من األنصار أبا بكر يوم السقيفة ، وقتل ب
  .١/١٦٢، واإلصابة ١/٢٥٢، واالستيعاب ١/٣٩٨أسد الغابة 

  .٢٤٤٦، وأصول األحكام، وفتح الباري رقم ٤/٢٠٩، واالعتصام ٣/٦٢، والشفاء ٤/٢٥٤شرح التجريد  )١(
  . عند الشافعية له أن يرجع ، صغريا كان الولد أو كبريا)٢(
، وأبو داود ١٤٢٣، والترمذي رقم٥/٢٤٩، واالعتصام ٣/٤٢٢، والشفاء ٥/٦٩ التجريد  شرح)٣(

  .٢٠٤١، وابن ماجه رقم٤٣٩٨رقم
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)٢٤٠( 

#))
((،

قلنا
 وأمـا




#))
((

)١(


 ، متليـك  أا ال حتتـاج إىل عقـدِ   غري اهلدية جتري جمرى اهلبةِ   (: مسألة
)ى إليـه  هدم وميلكها الْ  ،ويستغىن فيها بالتسليم  

#))((
)٢(

قلنا





                                                                                       

، وأصول األحكام، والبيهقي ٥/٢٤٦، واالعتصام ٣/٤٢٢، والشفاء ٥/٢٣٥ شرح التجريد )١(
   .٤/٤٠٠ ، ونصب الراية٤/٣٨٠، وشرح معاين اآلثار ٤١٢٩ رقم٤/١٩٨، واملعجم الكبري ٦/٢٦٩

، ٤/١٢١، ومثله يف نصب الراية ))ادوا فإن اهلدية تذِهب وحر الصدر((:  بلفظ٢١٣٠ الترمذي رقم)٢(
تصافحوا يذهب الِغل، ((:  بلفظ١٦١٧ رقـم٢/٩٠٨، وموطأ اإلمام مالك ٢٤٢٧وفتح الباري رقم

  .احلقد: والسخيمة . ))وادوا حتابوا وتذهب الشحناء
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)٢٤١( 

 حنو  ،وقد تكون باللفظ  ،  ي عن لفظٍ  ِنغست قد ت  وكذلك اإلباحةُ ( :مسألة
 كتقدمي الطعام إىل     وقد تكون بغري لفظٍ    ، مايل من لك كذا     قد أحبت  :أن يقولَ 

((#)الضيف وما جرى هذا ارى   
((

#


واهلدية ،  الة اإلمام  و واهلدايا إىل ،  ا احلكام شوحيرم من اهلدايا ر)   :مسالة
)إىل من امتنع من القيام مبا يلزمه والكف عما حيرم عليه إال دية دى إليه              

# ))
)١(((

)٢(


#))
((

)٣(
. $))((





#))

                                                                                       

  ) .ب،ج(يف  يف بيت أبيه )١(
   .٢٩٤٦، وأيب داود رقم١٨٣٢، ومسلم رقم٦٥٧٨ معناه يف البخاري رقم)٢(
، وفتح ١٠/١٣٨، والبيهقي ٥/٤٥، واالعتصام ٢٩٦-٣/٢٩٥، والشفاء ٦/٧٣ شرح التجريد )٣(

  .٣٩٩٣الباري رقم
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)٢٤٢( 

((
وأمـا  .)١ (





#








ك هذا   قد أعمرت  : لغريه  الرجلُ  وهو أن يقولَ   :ومعنامها واحد ( :مسألة
((#)ك أو أرقبت  الشيَء

((
)٣(

) ويقع ما امللك،ا فهما كاهلبة  مهتوقِّفإن أطلقهما ومل ي   : (مسألة
# )) 

((
)٤(

                                                                                       

  .٤/١٩٣، وتلخيص احلبري ١٠/١٣٧، وأصول األحكام، والبيهقي ٦/٧٣ شرح التجريد )١(
 . د أيب حنيفة ال جتوز الرقىب  عن)٢(
، ٦/١٧٥، والبيهقي ٤/٢١٩، وأصول األحكام، واالعتصام ٣/٦٥، والشفاء ٤/٢٥٩ شرح التجريد )٣(

 . ٤/١٢٨، ونصب الراية ٤/٩٣ومعاين اآلثار 
 ، ١٦٢٥، ومسلم رقم٤/٢١٩، واالعتصام ٣/٦٥، وأصول األحكام، والشفاء ٤/٢٦٠ شرح التجريد )٤(

= 
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)٢٤٣( 

#))((
)١(


 ، أو عمـري   كرمك ع  أعمرت :ن علقها بوقت حنو أن يقولَ     إو(:مسألة

) وجيوز فيهما ما جيوز يف العارية      ،يف معىن العارية   فهما
#)) ((







ـ تلمِليثبت به امللك    : مها أحد : ضربان الصدقةُ( :مسألة صق عليـه يف    د
 والبـد أن تكـون معلومـةً       وهذه البد فيها من اإلجياب والقبول،     ؛  أصلها

 ؛)ةكاهلب

)٢(


                                                                                       

  . ٣٥٥٣، وأبو داود رقم١٣٥٠والترمذي رقم
 ، والبخاري ٤/٢٢٠، واالعتصام ٣/٦٤، وأصول األحكام، والشفاء ٤/٢٦٠ شرح التجريد )١(

، ١٣٥٠ ، والترمذي رقم٢٤٨٣، ورقم)) ؛ العمرى ملن وهبت له#قضى النيب ((:  بلفظ٢٤٨٢رقم
 . ٤/٩٢ثار ، وشرح معاين اآل٥١٣٠رقم، وكذلك ابن حبان ٣٥٥٠، وأبو داود رقم٦/١٧٤والبيهقي 

 . ٢/٤٣٣، وكالم السيد أيب طالب يف التحرير ٤/٢٥٨كالم السيد املؤيد باهللا يف شرح التجريد  )٢(
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)٢٤٤( 

$
))ً 

)١(
((.  

ها ويقع امللك يف منافعها وهـي        أصلُ ملَك صدقة ال ي   :والثاين(: مسألة
 أو ما جرى    ،تسبو ح  أَ ،وقفت: وال بد فيها من أن يقول املتصدق      ،  املوقوفة

    رى، ويذكر ما تهذا اصرالَّ إليه غَ  فت ها، وال حتتـاج هـذه إىل      ها ومنافع 
ـ     قبول، وجتوز يف كل ما يكون قربة إىل اهللا تعاىل، و           )ِبرال جيوز يف غري القُ

 #
#))
((لناق:

#))((#
))(()٢(




#))((

))(()٣(


                                                                                       

  . ٣/٥٦، وأصول األحكام، والشفاء ٤/٢٤٧، وشرح التجريد ٢٨٨املسند ص )١(
، والبخاري ٤/٢٣٠، واالعتصام ٣/٦٨، وأصول األحكام ، والشفاء ٤/٢٦٨شرح التجريد  )٢(

 . ))أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده يف سبيل اهللا((: بلفظ ١٣٩٩رقم
 .  ٤/١٨٨ ، والدار قطين ٦/١٥٨، والبيهقي ٤/٢٦٦شرح التجريد  )٣(
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)٢٤٥( 




#))(( قلنـا
 

ــا :قلن
#))

((. #))
((




 مؤبد، وال خيرج بانقضاء املدة مـن  دا وغري  مؤب ويصح الوقف (: مسألة
 أو بعـد    ،ه بعد انقضاء مدة ما جعله وقفًا عليه        منافع وتعودأن يكون وقفًا،    

      ا     انقطاع مصرفه إىل الواقف إن كان حيا، وإىل ورثته إن كان ميت(أما
وأما


#

))((، قلنـا



##
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)٢٤٦( 

)١(وإمنا






 عن وقفه، وال أن حيدث فيه بيعـا وال     عرِجوليس للواقف أن ي)   :مسألة

 # )هبة، وال رهنا، سواء أخرجه من يده أو مل خيرجه         
. )٢ ()) ))يف  


قلنا


 $

 . 
                                                                                       

 ١٤٥٢ رقم٢/٧٦٠، وأصول األحكام ، وموطأ اإلمام مالك ٣/٧١، والشفاء ٤/٢٦٦شرح التجريد  )١(
صدق على أبويه بصدقة فهلكا فورث ابنهما أن رجالً من األنصار من بين احلارث بن اخلزرج ت: بلفظ

 ، ))قد أجرت يف صدقتك وخذها مبرياثك((:   فقال#املال وهو خنل فسأل عن ذلك رسول اهللا 
 . وهو عبداهللا بن زيد األنصاري 

أن عمر بن اخلطاب ((:  بلفظ٢٥٨٦، وأصول األحكام، والبخاري رقم٣/٦٧، والشفاء شرح التجريد )٢(
يا رسول اهللا إين أصبت أرضا خبيرب مل اصب :   يستأمره فيها، فقال#أتى النيب أصاب أرضا خبيرب ف

فتصدق ا : إن شئت حبست أصلها، وتصدقت ا، قال: ماالً قط أنفس عندي منه فما تأمر به قال
، والترمذي ١٦٣٢، ومثله يف مسلم رقم٢٦٢٠اخل، ورقم..))عمر أنه ال يباع وال يوهب وال يورث

 .  ٦/١٥٩، وابن ماجه، والبيهقي ٢٨٧٨ داود رقم، وأيب١٣٧٥رقم
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)٢٤٧( 


 مـا هـو     ضر قَ :فالصحيح.  وفاسد ، صحيح : ضربانِ القرض(: مسألة

)معلوم من ذوات األمثال   
#))((

)١(
.


  غـري   أو كان منها ولكنه    ، ما مل يكن من ذوات األمثال      :والفاسد(: مسألة

)معلوٍم
ن كـان   إه بعينه    ويف الفاسد رد   ، مثله وجيب يف الصحيح قضاءُ   (:مسألة

أما)ن كان مستهلكًا  إ أو رد مثله أو قيمته       ،قائما


 وأمـا






يا واصطلحا فيه على    رح أو ليس مبعلوم ت    ،ن مل يكن له مثل    وإ( :مسألة

) وعلى املنكر الـيمني    ،فإن تنازعا كان على مدعي الفضل البينةُ      ،  ما يريان 
وإمنا

                                                                                       

ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتني إال كان ((:  بلفظ٢٤٣٠، وابن ماجه رقم٢٠٠املسند ص )١(
 .  ))كصدقتها مرة
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)٢٤٨( 

& ßxù=�Á9$#uρ ×�ö� yz 3 ^ ] ١٢٨: النسـاء[
#))((.قلنا

#))
((

)١(
.

؛ ) مىت شاء  هوللمقرض أن يطالب بقرض   ( :مسألة



ها على   ورد ،ه أخذها بنية احلفظ هلا    لَ فَ طةًقَ أو لُ  لةًا ض دجومن و) :مسألة

)صاحبها
#
 ))(() ٢(  ،

))((
#))((

)٣(
.

 $
# ))((

)٤(
.

                                                                                       

  . تقدم)١(
، ومسلم ٢٢٤٣، والبخاري رقم٣/١١٥، وأصول األحكام، والشفاء ٦/١٨٩شرح التجريد  )٢(

 . ١٧٠٤، وأبو داود رقم١٣٧٢، والترمذي رقم١٧٢٢رقم
، وابن ماجه ١٨٨١، وأصول األحكام، والترمذي رقم٣/١١٦، والشفاء ٦/١٨٩ شرح التجريد )٣(

 . ٦/١٩٠، والبيهقي ٢٥٠٢رقم
  . ٣/٤٦٩، ونصب الراية ٣/١١٩، وأصول األحكام، والشفاء ٦/١٨٩شرح التجريد  )٤(
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)٢٤٩( 

 فـإن   ،وعليه تعريفها يف كل موضع يرجو فيه الظفر بصاحبها        (مسألة
 أنـه   ها الذي يصح للملتقط    جاء صاحب  ذا فإ ،احتاجت إىل إنفاق أنفق عليها    

#) ما أنفقه  مالكها سلمها إليه وضمن للملتقط    
)١())

((
)٢(

. وإمنـا





وأما


) حكم الوديعـة   ،وحكمها يف يد امللتقط   (:مسألة
#))
((

)٣(
.

)٤(: لـفص
                                                                                       

شهد بدرا واملشاهد كلها وقد قال فيه رسول اهللا ابن قيس بن عبيد بن زيد، ويصل نسبه إىل النجار،  )١(
يف : يف خالفة عمر سنة اثنني وعشرين وقيل: اختلف يف موته فقيل. ))ليهنك العلم أبا املنذر(( : #

، وذيب ١/٣١، واإلصابة ١/١٧٠أسد الغابة . قال أبو نعيم وهو الصحيح. خالفة عثمان سنة ثالثني
  . ٢/٢٦٢، وذيب الكمال ١/١٦٩التهذيب 

، وكذلك ١٧٢٣، ومسلم رقم٢٢٩٤، وأصول األحكام، والبخاري رقم٦/١٨٩شرح التجريد  )٢(
  . ١٣٧٤الترمذي رقم

 .  ٤/٢٣٥، والدار قطين ٦/١٨٥، والبيهقي ٤/٣١٣، وأصول األحكام، واالعتصام ٦/١٨٩شرح التجريد  )٣(
  . ة سنة واحلقرية ثالثة أيامالكثري: مدة التعريف عندنا، والشافعية سنة، وقال أبو حنيفة )٤(
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)٢٥٠( 

)١(
#))

((
) ٢(.  $))

((
)٣(

.


ن إ و ،هفَره إن ع  لى صاحبِ عه  د عليه ر  بجا و من اغتصب شيئً  (:مسألة
 مل يفِْرعكان عليه صرفه إىل مصاحل املسلمني أو فقرائهم        ه ،  ـ  وال ي خرعـن   ج 

أما)ضمان الغاصب إال بذلك   
#

))((
)٤(

؛ 



)٥(

                                                                                       

ميلكها : إنه ميلكها مبضي املدة غنيا كان أو فقريا، ولكن بشرط الضمان، وقال مالك:  وقال الشافعي)١(
  . إذا كان غنيا ال فقريا

، وشرح معاين ٩٩١ رقم١٧/٣٦٠، واملعجم الكبري ٤/٣١٣، واالعتصام ٦/١٩١ شرح التجريد )٢(
  .  ٤/١٣٦اآلثار 

، ونصب ٦/١٨٨، والبيهقي ٣/١١٩، والشفاء ٦/١٩٠، وشرح التجريد ٢٨٩، ٢٨٨ملسند صا )٣(
 .  مبعناه ٣/٤٦٦الراية 

، وأصول األحكام، ونصب الراية ٤/٢٤٧، واالعتصام ٣/٧٥، والشفاء ٤/٢٣٩شرح التجريد  )٤(
 . ))حىت تؤديه((:  بلفظ٦/١٠٠، والبيهقي ٤/١٦٧

  . إا تصرف إىل الفقراء فقط: قال أصحاب أيب حنيفةوهو قول أصحاب اإلمام الشافعي، و )٥(
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)٢٥١( 

قلنا:


ه جبناية منـه أو بغـري      فُلَ سواء كان ت   ،هنِم ض ِهِد يف ي  فِلوإذا ت) مسألة
 (((( #)جناية




وإن كان مـن ذوات    ،  هفإن كان من ذوات األمثال ضمن مثلَ      (مسألة
ـ    هالقيم ضمن قيمت( & 3“ y‰ tGôã$# öΝ ä3ø‹n=tæ (#ρ ß‰ tF ôã$$ sù Ïµ ø‹n=tã 

È≅ ÷VÏϑÎ/ $ tΒ 3“ y‰ tGôã$# öΝ ä3ø‹n=tæ 4^ ]١٩٤: البقرة[،








#
)١(


                                                                                       

:  وروي بلفظ))من عتق نصيبا له يف عبد كلف ما بقي((: # ومما يزيد ذلك وضوحا قول النيب )١(
من أعتق ((:  أنه قال#، ويشهد له ما روي عن النيب ٥/١٢شرح التجريد . ))كلف أن يتم عتقه((

 مثن العبد، قُوم العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق شركًا له يف عبد، فكان له مال يبلغ
= 
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)٢٥٢( 

  فيه حدثًا حنو كسر العود أو خرق الثوب        فإن أحدث الغاصب)  مسألة
   رىوما جرى هذا ااألرشيأخذ  فإن صاحبه يأخذه و(





$
) ١(

 





: لـفص 









وعند

                                                                                       

، ٦/٩٥، والبيهقي ١٥٠١، ومسلم رقم٢٣٨٦أخرجه البخاري رقم. ))عليه، وإال فقد عتق منه ما عتق
  .٢١٤٨ رقم٤/٢١٢، وتلخيص احلبري ١٤٦٢ رقم٢/٧٧٢وموطأ اإلمام مالك 

  .٢/١٥٢ األحكام )١(
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)٢٥٣( 

)١(ووجه





 ارذْو أن يكون ب وإذا استهلك ما غصبه حىت أخرجه عن بابه حن        ( :مسألة
هفيزرع،  ا فيغزله   ، فيغرسه حىت صار خنالً     أو نوىا، ومـا     و  أو قطنينسجه ثوب

، وقيمة مـا  لٌثْ مثل ما له ِمدر فعليه ضمان ما استهلكه من ذلك بِ    ،أشبه ذلك 
)، ويكون أوىل ذه املغصوبات املستهلكة     ةٌميله قِ 

#
)٢(

،
#))

((
)٣(

-؛  
-





                                                                                       

 .  ٤/٢٣٧ذكره يف شرح التجريد  )١(
 .مضغه ساعة ال يسيغه) ب،ج( يف )٢(
، ونصب الراية ٤/٢٤٥، واالعتصام ٣/٧٨، وأصول األحكام، والشفاء ٤/٢٤٤شرح التجريد  )٣(

 ، ٤/٢٨٥، والدار قطين ٦/٩٧ بلفظ مقارب، ومثله يف البيهقي ٣٣٣٢، وأبو داود رقم٤/١٦٩
  . ٢٢٥٦٢، و مسند أمحد رقم٤/٢٠٨وشرح معاين اآلثار 
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)٢٥٤( 





 فاملطلق حنو أن يقـول الرجـلُ       مطلق ومعلق،    :العتق ضربان (:مسألة

وهـذا يقـع يف     ،   وما جرى جمرى ذلـك     ، أو قد اعتقتك   ،أنت حر : لعبده
)احلال

&ã�ƒ Ì�ós tGsù 7π t6 s% u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ•Β ( ^ ]٩٢: النســاء[، 
#

))
((

)١( $))
((

) ٢(
.

قه  ما علَّ  لَص ما علقه صاحبه بشرط أو وقت، فإذا ح        :قواملعلَّ(: مسألة
مت  أو سـلَّ   ، الوقت منذا جاء كذا     إ أنت حر : به وقع العتق، حنو أن يقول     

) مث حينـث  أو حيلف بعتقه على أمرٍ    ،كذا من املال  
$




                                                                                       

، واملعجم الكبري ٦/٢٧٣، والبيهقي ١٥٠٩، ومسلم رقم٤٣٠٧، وابن حبان رقم٣/١٠٩فاء الش )١(
  .  ٥٨٣٩ رقم٦/١٥٧

  . ٥/١٥، وشرح التجريد ٣٧٤املسند ص )٢(
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)٢٥٥( 




ـ  قت عبده ع  ومن أعتق بعض  (: مسألة )ه كلُّ
# ))(()١(

.


ركًا بينه وبني غريه بغري إذن صاحبه عتـق         تن أعتق عبدا مش   إو(: مسألة
 ا،العبد أيض    ا   ا فإن كان املعتق غنيضمن لشريكه قيمة نصيبه، وإن كان فقـري 

#)عبد للشريك يف قيمة نصيبه    سعى ال 
))
((

)٢(
قلنا. 




 يف حال مرضه املخوف منه وال مال له سواه          هدبومن أعتق ع  (: مسألة
ـ      ،  عتق العبد، وسعى للورثة يف ثلثي قيمته       ه وكذلك إن أوصى بعتقه بعد موت

)كان من الثلث أيضا، إال أن جييزه الورثة       



                                                                                       

 ، والبيهقي ٤/٢٥٣، وأصول األحكام ، واالعتصام ٣/٨١، والشفاء ٥/١١شرح التجريد  )١(
  . ٣/١٠٧ين اآلثار ، وشرح معا٥٠٧ رقم١/١٩١، واملعجم الكبري ١٠/٢٧٣

، ١٥٠٣، ومسلم رقم٢٣٦٠، والبخاري رقم٣/٨١ول األحكام، والشفاء ، وأص٥/١٥شرح التجريد  )٢(
  . ٤٩٦٤، والنسائي رقم٣/٢٨٢، ونصب الراية ١٠/٢٨١والبيهقي 
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)٢٥٦( 


 فيصري بـذلك    ويت بعد م   أنت حر  : لعبده  الرجلُ وهو أن يقولَ  (: مسألة

ا، وال جيوز له هبته وال بيعه إال من ضرورة إىل البيع           مدبوسواء قال لـه   ،  ر :
 فإنه يصـري    ،ك بعد مويت  ك أو أعتقت  رت قد دب  :أنت حر بعد مويت، أو قال له      

مدا بذلك بر(.#))
(() ١(

. 
 قلنا

#)٢(#
))((

)٣(
.

 سعى املدبر يف مقـدار  ، وال مال له غريه ،فإن مات وعليه دين   (: مسألة
  قيمته ألهل الد  اين وكان حر(








                                                                                       

، والبيهقي ٥٠ رقم٤/١٣٨، وأصول األحكام، والدار قطين ٣/٨٣٠، والشفاء ٥/٢٥شرح التجريد  )١(
  . ))املدبر من الثلث((:  بلفظ٢٥١٤ن ماجه رقم، واب١٠/٣١٤

  .١٠/٣١٣، وأصول األحكام، والبيهقي ٥/٢٥ شرح التجريد )٢(
، وابن حبان ١٠/٣١٢، وأصول األحكام، والبيهقي ٣/٨٣، والشفاء ٥/٢٥شرح التجريد  )٣(

  . ١٥٠٢٩، ومسند أمحد رقم٣٣٤٢رقم
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)٢٥٧( 

وإن مل يكن عليه دين ومل جيز الورثة عتقه سعى هلـم يف ثلثـي       (: مسألة
)قيمته




) والوفاء يِن وكان من أهل الد    ،بها العبد الكتابة مستحبة إذا طل   (:مسألة
&tÏ%©!$#uρ tβθäótGö6tƒ |=≈tGÅ3ø9$# $£ϑÏΒ ôMs3n=tΒ öΝä3ãΖ≈yϑ÷ƒr& öΝ èδθ ç7Ï?% s3sù ÷βÎ) 

öΝ çGôϑÎ=tæ öΝ Íκ�Ïù #Z�ö� yz (^ ]٣٣: النور[،--



# ))

((. &÷βÎ) 

öΝ çGôϑÎ=tæ öΝ Íκ�Ïù #Z�ö� yz (^ ]٣٣: النور[


ك على كذا من املـال      قد كاتبت : ه لعبدِ وهي أن يقول السيد   (: مسألة
منج     ا يف أوقات معلومة، فمىت أديتا يف  حر، ف  ته فأن مإن عجزت كنت مردود
االربه ويسعى يف اكتساب املال والوفاء،ق، ويقبل العبد ذلك فيكون مكاتب (
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)٢٥٨( 

) مما يف يده شيئًا إال بإذنه      وليس لسيده أن يأخذَ   (: مسألة



ـ وإن ع ،   كان والؤه لسيده   قتفإن ع (: مسألة جز ر يف الـرق   د (

#))
(()١(

#قلنا .
))((

)٢(
.#))


((

)٣(
.

 واملسلمون من   وكان كل ما اكتسبه ملواله، وما أعانه به اإلمام        (: مسألة
أمـا ) يف معونة املكاتبني   فصر منه وت  الصدقات فإا تؤخذُ  








                                                                                       

 ، وأصول األحكام، والبخاري رقم٤/٢٦٩، واالعتصام ٣/٨٧، والشفاء ٥/٤٤شرح التجريد  )١(
  . ٣٩٢٩ ، وأبو داود رقم٢١٢٤ ، والترمذي رقم١٥٠٤ ، ومسلم رقم٢٥٧٦

 ، وأبو داود رقم٤/٢٦٢، وأصول األحكام، واالعتصام ٣/٨٤، والشفاء ٥/٣٢شرح التجريد  )٢(
  . ١٢٦٠، والترمذي رقم٣٩٢٦

 ، وأبو داود رقم٤/٢٦٣واالعتصام ، وأصول األحكام، ٣/٨٤، والشفاء ٤/٣٣شرح التجريد  )٣(
 . ٤/١٤٢، ونصب الراية ٤/١٢١، والدار قطين ١٠/٣٢٣، والبيهقي ٣٩٢٧
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)٢٥٩( 

 )قالة يف الكتابة وجتوز اإل (: مسألة


#: ))
((

)١(. 
) على كتابته   كان العبد   السيد اتا م ذَِإو(: مسألة


ب وقد أدى بعض مال كتابته حكـم حبريتـه      املكات اتا م ذَِإو(: مسألة

 بقـدر  مبقدار ما أدى من مال الكتابة، ويورث حبساب ذلك، وينفذ من وصاياه      
))٢(دى بقدر ما أدى دية حرو عليه كان يين أو جلَِت، وكذلك إذا قُذلك

#))
((

)٣(
.

 $

 سعى يف األرش مـع   األرشبوِج ت ى على غريه جنايةً   نوإذا ج (: مسألة
)مال الكتابة 


                                                                                       

 .  ٤/٣٠، ونصب الراية ٥٠٢٩، وابن حبان رقم٤/٩٢ بلفظ مقارب، واالعتصام ٢٨٠املسند ص )١(
 . املعىن أنه إن وِدي فديته دية حر فيما أداه من مال الكتابة  )٢(
، ٤/١٢١، والدار قطين ١٠/٣٢٥، وأصول األحكام، والبيهقي ٣/٨٥، والشفاء ٦/٦٤د شرح التجري )٣(

  . ٥٠٢١والنسائي رقم

ــة ل المرضــیة الروَضة البھــیَّ ــرحـ  في المسـاـئ ـــ ــ  . نكـت العبادات ش
  المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني.  د:تحقیق،  َجْعفر بن أحمد بن أبي یحیى َعْبدالسَّالم العالمة شمس الدین :تألیف

  صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣ الثانیةالطبعة 
www.almahatwary.org 



 

)٢٦٠( 


 فيه  ما يظهر منه وتضعها، وحتملُ هي اليت يطأها سيد  : الولدِ مأُ(: مسألة

أثر     ؛ ذلك الولد   اخللقة كاملضغة وحنوها، ويدعي السيد  ولـد لـه      فتكون أم 
)هاها وال بيع  هبت  له بذلك، وال جيوز  

#
$))((

) ١(. 
 

#) ٢(
 

))((


)هاها إال بعد أن يثبت عتقُيزوج( )وال(: مسألة





جىن عليها  وله أن يطأها قبل أن يعتقها، وله كسبها وأرش ما ي          (: مسألة
)يتها إذا قتلت، وعليه نفقتها وأرش جنايتها إىل قدر قيمتها         ود

#))
                                                                                       

 .  ٤/١٣١، والدار قطين ٢٥٦، وابن ماجه رقم١٠/٣٤٦احلديث يف البيهقي  )١(
  .٣/٢٨٧، ونصب الراية ٤/٢٧بو داود ، وأ٤/٢١٩، وتلخيص احلبري ٤/١٣٥، والدار قطين ٤/٢٥٩االعتصام  )٢(
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)٢٦١( 

((
)١(

. 









 أو  ، أو تاهللا  ، أو باهللا  ، واهللا العظيم  : هي أن يقول    األميانِ لفاظُأ(: مسألة

) وحنو ذلك من األقسام الراجعة إىل اهللا سبحانه        ، أو حبق ريب   ،حبق اهللا 



&š�În/u‘uθsù óΟßγ̈Ψn=t↔ó¡oΨs9 tÏèuΗødr& ∩⊄∪^ ]٩٢: احلجر[،&(#θßϑ|¡ø%r&uρ «!$$Î/ y‰ ôγy_ 

öΝ ÍκÈ]≈ yϑ÷ƒ r&^ ١٠٩: األنعام[،&«!$$ s?u ¨βy‰‹Å2V{ /ä3yϑ≈ uΖ ô¹r&^ ٥٧: األنبياء[،
#))((

)٢(
. 

#))
                                                                                       

، ٣/٢٨٨، ونصب الراية ١٤٦٦ رقم٢/٧٧٦وطأ ، وامل٤/١٣٤، والدار قطين ١٠/٣٤٩البيهقي  )١(
 .  ٤/٢١٨وتلخيص احلبري 

، والبخاري ٤/٢٨٢، واالعتصام ٣/٩٣، وأصول األحكام، والشفاء ٥/٦٥شرح التجريد  )٢(
 شرح ، وتنوير احلوالك١٠/٢٨، والبيهقي ٣٢٤٩، وأبو داود رقم١٦٤٦، ومسلم رقم٢٥٣٣رقم

 .  ١٠٢٠ رقم٣١٨املوطأ ص
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)٢٦٢( 

((
)١(

# اهللاِ مياو .
))

((
)٢(

وأما .


ه، فكل ذلك من     وميثاقُ  اهللاِ  عهد  علي :وكذلك إذا قال الرجلُ   (: مسألة
& (#θ)األميــان èù÷ρ r&uρ Ï‰ ôγyèÎ/ «!$# #sŒÎ) óΟ ›?‰ yγ≈ tã Ÿωuρ (#θ àÒ à)Ζ s? z≈ yϑ÷ƒ F{ $# 

y‰ ÷èt/ $ yδÏ‰‹Å2öθ s?^ ]٩١:  النحل[
&tÏ%©!$# tβθèùθãƒ Ï‰ôγyèÎ/ «!$# Ÿωuρ tβθàÒà)Ζtƒ t,≈sWŠÏϑø9$# ∩⊄⊃∪^] ــد ]٢٠: الرع


) كان ميينـا    كذا ونوى به اليمني    تلْع ال فَ  مِسقْ أُ :وإذا قال (: مسألة



 وهـي الـيت يعلـم       :وسمالغ: أحدها: ميان ثالثة أضرب  واَأل(: مسألة

احلالف مث دون الكفارةاإلوفيها .  فيها أنه كاذب( أمـا


#))
                                                                                       

، وأصول األحكام، وأبو ٤/٢٨٢ بلفظ مقارب، واالعتصام ٣/٩٨، والشفاء ٥/٦٥شرح التجريد  )١(
 . ١٠/٢٩اخل، ومثله البيهقي …))ال حتلفوا بآبائكم وال بأمهاتكم وال باألنداد((:  بلفظ٣٢٤٨داود رقم

، ٨/١٥٤، والبيهقي ٣٥٢٤ والبخاري رقم، وأصول األحكام،٣/٩٧، والشفاء ٥/٦٧شرح التجريد  )٢(
  . ١٣١٧١ رقم١٢/٢٩٨، واملعجم الكبري ٤٧٠١، ومسند أمحد رقم٨١٨١والنسائي رقم
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)٢٦٣( 

((
)١(

، 
وأما


&y7 Ï9≡ sŒ äοt�≈ ¤ÿx. öΝ ä3ÏΨ≈ yϑ÷ƒ r& #sŒÎ) óΟ çF øÿn=ym 4 

(#þθ Ýà xÿôm $#uρ öΝ ä3oΨ≈ yϑ÷ƒ r& 4^ ]٨٩: املائدة[أما 
& Å3≈ s9uρ 

Ν à2ä‹ Ï{#xσãƒ $ yϑÎ/ ãΝ ›?‰ ¤)tã z≈ yϑ÷ƒ F{ $# ( ÿ…çµ è?t�≈ ¤ÿs3sù^ ]٨٩: املائدة[.  


الف أنه صادق فيها مث يظهر      حل ا نظُوهي اليت ي   :)٢(للغووالثاين ا (: مسألة
)وينبغي له أن يتحرز عن مثل ذلك      . مث عليه وال كفارة   إله خالف ذلك، فال     




وإمنا
&Ÿω ãΝ ä.ä‹ Ï{#xσãƒ ª!$# Èθ øó̄=9$$ Î/ þ’ Îû öΝ ä3ÏΖ≈ yϑ÷ƒ r&^.وقلنا:



&�ω ãΝ ä.ä‹ Ï{#xσãƒ ª!$# Èθ øó̄=9$$ Î/ þ’ Îû öΝ ä3ÏΨ≈ yϑ÷ƒ r&  Å3≈ s9uρ Ν ä.ä‹ Ï{#xσãƒ 

                                                                                       

، واملعجم الكبري ١٠/٤٤، والبيهقي٦٢٨٣، والبخاري رقم٤/٢٧٧، واالعتصام ٣/٩٥الشفاء  )١(
 . ٥٩٩٦، والنسائي رقم٣٣٣١ رقم٣/٣٥٦

  . ر حال الغضب واخلصاماللغو هو ما يصد: قال الشافعي )٢(
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)٢٦٤( 

$ oÿ Ï3 ôM t6 |¡ x. öΝ ä3ç/θ è=è% 3^ ] ٢٢٥: البقـرة[، 



 علـى أمـر يف املسـتقبل    فِلحوهي أن ي  :  املعقودة :والثالث(: مسألة

) وتلزمه الكفـارة ثُنحي فَ؛ عليهفلَ مث خيالف ما ح  ، أو ال فعله   ،هنلَعفْيلَ
& Å3≈ s9uρ 

Ν à2ä‹ Ï{#xσãƒ $ yϑÎ/ ãΝ ›?‰ ¤)tã z≈ yϑ÷ƒ F{ $# ( ÿ…çµ è?t�≈ ¤ÿs3sù ãΠ$ yèôÛ Î) Íοu�|³ tã tÅ3≈ |¡ tΒ^ ]٨٩: املائدة[.
ـ ع املت ثُنح كما ي  ثَِنومن نسي فخالف ما حلف عليه ح      (: مسألة دم(




 و، أ # أو بـالنيب     ، أو بالبيت احلـرام    ، بالقرآن فلَ ح نمو(: مسألة
لـه أن    وال جيـوز  ،   الكفارةُ ه يف ذلك مل تلزم    ثَِن مث ح  ،بالرباءة من اإلسالم  

يِلحبشيء من ذلك   ف (
#))

(()١(
.#))

((؛


                                                                                       

، ٤٣٥٨، وابن حبان رقم١٠/٢٩، والبيهقي٣٢٥١، وأبو داود رقم٣/٩٧ول األحكام، والشفاء أص )١(
  . ٦٠٧٣، ومسند أمحد رقم٧٨١٤ رقم٤/٣٣٠واملستدرك 
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)٢٦٥( 

 احلالف إن كان اللفظ حمتمالً ملا نـواه       ِةي على نِ  لُمح ت واألميانُ(: مسألة
ـ   ،دس اَألقي أن حيلف أن ال لَ :فاحلقيقة: حبقيقته أو جمازه   ويريـد بـه الس بع 

از املخصوصوا ،:  أن يريد   ـ  به الر ـ  لَج الش اجع(



:





ـ ر إىل ما يعتاده احلالف يف ع اللفظُفِر نية ص  هن لَ كْ ت  ملَ نِْإفَ(: مسألة  ِهِف
  إىل قضاءِ  فرص فإنه ي  ، الغائطَ  أن ال يأيتَ   فِلحيوعرف أهل ناحيته، كالذي     

املخصوصة ِةاحلاج ،     ة يف تلك اللفظ    وإن مل يكن له عرف ملت على صريح    ح
)اللغة
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)٢٦٦( 


، فإن شاء )١( بني الكفارات الثالث خمريوه فَينِهِم يف يثَِنمن ح(: مسألة

 من فقراء املسلمني، وإن شاء  مساكني عشرةمعطْ، وإن شاء أَةًبقَ رقتعأَ
 فيها، فإن مل يقدر على شيء من ذلك كساهم كسوة ساترة جتزيهم الصالةُ

ثالثةَصام ام متتابعة أي(&ÿ…çµ è?t�≈ ¤ÿs3sù ãΠ$ yèôÛ Î) 

Íοu�|³ tã tÅ3≈ |¡ tΒ ô ÏΒ ÅÝ y™÷ρ r& $ tΒ tβθ ßϑÏèôÜè? öΝ ä3ŠÎ=÷δr& ÷ρ r& óΟ ßγè?uθ ó¡ Ï. ÷ρ r& ã�ƒ Ì�øtrB 7π t6s% u‘ (  yϑsù 

óΟ ©9 ô‰ Ågs† ãΠ$ u‹ÅÁ sù Ïπ sW≈ n=rO 5Θ$ −ƒ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ äοt�≈ ¤ÿx. öΝä3ÏΨ≈ yϑ÷ƒ r& #sŒÎ) óΟ çF øÿn=ym 4^ ]٨٩: املائدة[

أووإمنا قلنا:)٢(

            
        

     -
وقلنا

)٣(



                                                                                       

  . أجازت الشافعية الكفارة قبل احلنث )١(
  . جتزئ السروايل وحدها وكذا العمامة وحدها: قال الشافعي )٢(
، والفخر ٢/٥٥٥، والدر املنثور ٣/٤٠٩، وجممع البيان ٢/٧٢، وفتح القدير ١/٦٧٣الكشاف  )٣(

، ٤/٢٩٥، واالعتصام ٣/١٠٤، والشفاء ٥/٤١، والطربي ٥/٢١، وروح املعاين ٦/٨٢الرازي 
  . ٣/٢٩٦، ونصب الراية ١٠/٦٠وأصول األحكام، والبيهقي 
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)٢٦٧( 

 عفَد فالتمليك أن ي   .احةٌب وإِ ،كيِلمت : باإلطعام نوعان  ارةُوالكفَّ( :مسألة
 ، أو صاعا من شـعري أو ذرة  ،ر صاع من ب    نصف  من املساكنيِ   واحدٍ إىل كلِّ 

) إليه أكله كيف شـاء      واملسكني مىت صار الطعام    .أو حنو ذلك من احلبوب    
وإمنا


&ÿ…çµ è?t�≈ ¤ÿs3sù ãΠ$ yèôÛ Î) Íοu�|³ tã 

tÅ3≈ |¡ tΒ ^وقلنا:
#)١(

  $
))

((
)٢(

.وقلنا:


ر الطعام يف بيته مأدوما من أوسط       ف أن يصنع هلم املك    )٣(واإلباحة(:مسألة
وإمنا)ما يأكله هو وأهله، مث يغديهم ويعشيهم مقدار ما يكفيهم      


:وقلنا

&ô ÏΒ ÅÝ y™÷ρ r& $ tΒ tβθ ßϑÏèôÜè? öΝ ä3ŠÎ=÷δr& ^


                                                                                       

 . ١٨١٤٥حكام، ومسند أمحد رقم، وأصول اال٣/١٠٤، والشفاء ٤/٢٩٧االعتصام  )١(
  . ٣/١٠٦، وأصول االحكام، والشفاء ٥/٨١، وشرح التجريد ٢١٤املسند ص )٢(
  . ال جتزي اإلباحة بل ال بد من التمليك: قال الشافعي )٣(
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فاملطلق حنو أن يوجب  ، معلق مطلق، ونذر نذر: ضربانورذُالن(: مسألة
 والصـوم    كالصالةِ قه بشرط، فإن كان طاعةً     على نفسه شيئًا مل يعلِّ     اإلنسانُ

وإن  . به إذا كان ممكنـا      الوفاءُ همِز لَ ، وما أشبه ذلك   ِقتواحلج والصدقة والعِ  
 القبـائح    بعض  أو يفعلَ   اخلمر شرب عليه هللا أن ي    :و أن يقول   حن كان معصيةً 

) وتلزمه كفارة ميني،فعليه أن ال يفعله 
&(#θ èùθ ã‹ø9uρ öΝ èδu‘ρ ä‹ çΡ^ ]٢٩: احلج[  ،

# ))
(( )٢(. #))
(()٣(

# ))
((

)٤(
.

ـ   ،يضيِرإن شفى اهللا م   : ق حنو أن يقول   واملعلَّ(: مسألة  مـن  تمِد أو قَ
 وإن ،   به  كذا وكذا، ويذكر ما أوجبه على نفسه، فيلزمه الوفاءُ         سفري فعلت

                                                                                       

  .  بلفظ مقارب٤/٢٩٧، واالعتصام ٢١٤املسند ص )١(
 .  ٣٣٢٢، وأبو داود رقم٤/٣٠٢، واالعتصام ٣/١١١الشفاء  )٢(
 . ٣٣٢٥، وأبو داود رقم ١٥٣٩، والترمذي رقم٦٣١٩، والبخاري رقم٤/٣٠٧، واالعتصام ٣/١١١الشفاء  )٣(
، والبيهقي ١٥٢٥، والترمذي رقم٤/٣٠٣، واالعتصام ٣/١١٣، والشفاء ٢/١٥٦شرح التجريد  )٤(

 .  ٤٨٩  رقم١٨/٢٠١، واملعجم الكبري ٢١٢٥ ، وابن ماجه رقم٣٢٩٢، وأبو داود رقم١٠/٥٦
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 به، وعليه كفارة ميني، أو كـان الـذي علقـه     الوفاُء له زج مل ي  كان معصيةً 
  ا مبالشرط نذر  جمالً مل يعهللاِ :نه حنو أن يقول   ي  علي  إن كان كذا وكذا،      نذر 

        مث حيصل الشرط فيلزمه كفارة ميني، إذا مل يسم  ذَ ما نِه بِ ر فَ مالً، وكـذلك   ص
) ميني أيضا كفارةُ ه، فإا تلزم  ر نذ  علي ِهللا: نذره مطلقًا حنو أن يقولَ    ذا كان   إ


 :مسألة
وأما# :

))(( .
)، أفطره وقضاه   العيدِ  يوم  أن أصوم  هللا علي : وإذا قال (: مسألة


مناوإ


#


  لزمه ذبح كبش    أقاربه مبكةَ  ِدح بذبح نفسه، أو أَ    رذَنوكذلك إذا   ( :مسألة
)( $)١ا


)٢(

                                                                                       

 . ١١٤٤٣ رقم١١/١٨٦ واملعجم الكبري ١٠/٧٣، والبيهقي ٢/٢٧٧ شرح التجريد )١(
وقد قيل فيه بأنه كان أسودا أعور أفطس .  ابن أيب رباح، ولد يف اجلند، من خماليف اليمن، ونشأ مبكة )٢(

ت ما. أشل أعرج مث عمي وكان ثقة فقيها عاملًا كثري احلديث، وروي أنه كان أعلم الناس باملناسك
= 
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ـ ذبح عبده أو أمته أو فرسه، باعه وأهـدى بثم         ب رذَن ن إو(: مسألة  ِهِن
إىل مكةَ  ذبائح (






ـ ِز أحدا من أقاربه إىل بيت اهللا تعاىل لَ         أن يهدي  رذَولو ن (: مسألة مأن  ه 

يحج به ويرد إىل أهلهه (
 وإمنـا


#))
((

) ٢(
 . 

                                                                                       

سري أعالم . سنة مخس عشرة ومائة وكان له يوم مات مثان ومثانون سنة : سنة أربع عشرة ومائة وقيل
  . ٦/٤٦٣، والتأريخ الكبري ٦/٣٣٠، واجلرح والتعديل ٥/٤٦٧، طبقات ابن سعد ٥/٧٨النبالء 

له يف ، ومث))نذر بذبح نفسه((:  بلفظ١٠/٧٣، وأصول األحكام، والبيهقي ٢/٢٧٧ شرح التجريد )١(
 . ١١٤٤٣ رقم١١/١٨٦الطرباين يف الكبري 

 ،٥٢٧١ رقم ٥/٢٥٦، والطرباين يف الكبري ٣/١٥٨، وأصول األحكام، واالعتصام ٢/٢٧٩شرح التجريد  )٢(
 .  ٣٣٣٠والنسائي رقم
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 ليست  وهي سنة ،   النحرِ يِد يف عِ  حبذْ أو ي  رحن هي ما ي   :ةُيِحضاُأل(: مسألة

((#؛ ))١(ةبواجب
((

) ٢(
.#))

((. ))((
) ٣(

. 
)٤ ()ووقتها يوم النحر ويومان بعده    (: مسألة

 $))
((

) ٥(
.#.

والشـاة عـن   ، ، والبقرة عن سبعة  )٦( عن عشرة  نةُدوجتزئ الب (: مسألة
أمـا )ثالثة، واألوىل أن تكون الشاة عن واحـد       

#
أما#


))

((.))
                                                                                       

 . إا واجبة على املسلم الغين إذا كان مقيما وعن أوالده الصغار : وهو قول الشافعية، وقال أبو حنيفة )١(
 . ١١٦٧٤ رقم ١١/٢٦٠، واملعجم الكبري ٤/٣٤٧، واالعتصام ٣/١٤٨، والشفاء ٦/٢٢١شرح التجريد  )٢(
 . ٣/١١٩، وتلخيص احلبري ٤/٣٤٧، واالعتصام ٣/١٤٨، والشفاء ٦/٢٢١شرح التجريد  )٣(
 . عند الشافعية أن وقتها يوم النحر وثالثة أيام بعده  )٤(
 .  ٤/٣٥١، واالعتصام ٦/٢٢٧، وشرح التجريد ٢٤٣املسند ص )٥(
 . عند احلنفية والشافعية أن البدنة ال جتزئ إال عن سبعة  )٦(
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.
قلنا


، وال جيزئ من اإلبل والبقـر        من الضأنِ  عذَـَ منها اجل  زئوجي(: مسألة

#)٢(؛  )واملعز إال الثين فما فوقه    


))(())(() ٣(.
 $#))((

)٤(
.

 وال
خالف

)٥(
وقيل

                                                                                       

، ٩٢١ رقم١/٣١٢، واملعجم الكبري ٩/٢٥٩، والبيهقي ٣/١٥٢، والشفاء ٦/٢٢٦شرح التجريد  )١(
 .  ٤/١٨٤، ونصب الراية ٣٤٧٨ رقم٢/٤٢٥، واملستدرك ٤/١٧٧وشرح معاين اآلثار 

احلارث بن عمرو، خال السرباء بن عازب، شهد : هانئ بن عمرو، وقيل امسه: وقيلهانئ بن ِنيار،  )٢(
، وشهد مع علي بن #العقبة الثانية مع السبعني، وشهد بدرا وأحدا واملشاهد كلها مع رسول اهللا 

 .  ٤/١٧٢، واالستيعاب ٦/٢٧انظر أسد الغابة . أيب طالب حروبه كلها، وتويف أول خالفة معاوية
، ٣١٥٤، وأصول األحكام بلفظه، وابن ماجه رقم٣/١٥٤، والشفاء ٦/٢٢٣ التجريد  شرح)٣(

 .  بألفاظ مقاربة ٩/٢٦٩، والبيهقي ١٩٦٢، ومسلم رقم٥٢٣٦والبخاري رقم
قال .  ٩/٢٧، وأصول األحكام، والبيهقي بلفظ مقارب عن سعيد بن املسيب ٦/٢٢٤شرح التجريد  )٤(

 . أي مسينة-ةناقة منقي: يقال: ١٥/٣٤٠يف اللسان 
وقال أبو . إن اجلذع من الضأن ما متت له مخسة أشهر ودخل يف السادس:  قال أصحاب الشافعية)٥(

 . ما متت له ستة أشهر ودخل يف السابع : حنيفة
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 $
ع مـن   السـابِ   عن املولود يوم   حبذْ ت  وهي شاةٌ  ،ةٌن س :والعقيقةُ(: مسألة
  والدته، مث يلُكَؤ بعض ه طْا ويعم ب عضاه(#

))((.:
))
((

)١(
. ومعـىن

# ))
((

)٢(
.


 وغري  والغنِم والبقرِ  اإلبلِ ذكاةُ: هاأحد:  مخسةٌ  ضروب التذكيةُ(: مسألة

) لإلبلرح الن: وهي ،ذلك من احليوانات  
)ح سائر احليوانـات وذب(


                                                                                       

 بلفظه، وابن ماجه ٤/٣٥٢، واالعتصام ٦/٢٢٨، وأصول األحكام، وشرح التجريد ٣/١٥٧الشفاء  )١(
 . كل غالم :  بلفظ٩/٣٠٣ والبيهقي ،١٥٢٢، والترمذي رقم٣١٦٥رقم

 . ٩/٣٠٢، ومعناه يف البيهقي ١٩٦٤ رقم٢/٢٧٤أصول األحكام، والطرباين يف األوسط  )٢(
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 وال خالف
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 .  ٣١٧٨، وابن ماجه رقم ٤/٣٣٣، واالعتصام ٣/١٤٢، وأصول األحكام، والشفاء ٦/٢١٤شرح التجريد  )١(
قال الشافعي االعتبار بقطع املري واحللقوم أما االعتبار بقطع ثالثة من أي جانب، و: قال أبو حنيفة )٢(

 . قطع الودجان فمستحب 
 ، والترمذي رقم١٩٥٥، وأصول األحكام، ومسلم رقم٤/٣٣٨، واالعتصام ٦/٢١٥شرح التجريد  )٣(

 .  ٩/٦٨، والبيهقي ٣١٧٠، وابن ماجه رقم١٤٠٩
 .  حىت ال يكون بأكله بأس رتوعام بالظفر والسن والقرن إذا كان إنه جيوز الذبح: وقالت احلنفية  )٤(
 .٢٥١ويف هامش املسند أا الرخام ص . ١٧١٩حجارة بيض براقة، وأصلب احلجارة القاموس ص : املرو )٥(
 .واحلجرين: يف املسند وأصول األحكام )٦(
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((
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.
 من  هم فيموت  الس حد بِ حجري، فَ وِديى من الص  رم ما ي  :والثاين( :مسألة

)٢()ذلك
))((

)٣(
.

  إذا صح تعليمـه، بـأن      ،ملَّعم الْ بلْه الكَ  ما يصطاد  :والثالث( :مسألة
 )٤( البـازي فإن كان، فيجوز أكل ما صاده إذا قتله، ينصرف بإشارة صاحبه إليه 

 )٥(ِةولَحبهو الذي صاده وقتله مل جيز أكله، وكذلك ما مات من الصيد يف األُ             
 مل يجاكلُ أَ زه أيض( $

#
& y7 tΡθ è=t↔ó¡ o„ !#sŒ$ tΒ ¨≅ Ïm é& öΝ çλ m; ( ö≅ è% ¨≅ Ïm é& 
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، ٤/٣٣٧، وأصول األحكام، واالعتصام ٣/١٤٤، والشفاء ٦/٢١٣، وشرح التجريد ٢٥ املسند ص)١(
   .٣١٧٧ه ابن ماجه رقموروى معنا

سنة عشر، فأسلم، وكان نصرانيا، :  سنة تسع يف شعبان وقيل#ابن عبداهللا الطائي، وفد على النيب  )٢(
و سيدا شريفا يف قومه، خطيبا حاضر اجلواب فاضالً كرميا، نزل الكوفة وسكنها، وشهد مع علي 

مثان : ة سبع وستني يف أيام املختار، وقيلمات بالكوفة سن. اجلمل، وفُقئت عينه مث صفني والنهروان
 . ٣/١٦٨، واالستيعاب ٤/٧انظر أسد الغابة . تسع وستني، وهو ابن مائة وعشرين سنة: وستني، وقيل

، ومسلم ٥١٥٩، والبخاري رقم٣/١٣٥، وأصول األحكام بلفظه ، والشفاء ٦/٢٠٦شرح التجريد  )٣(
 .  بألفاظ مقاربة١٤١ رقم١٧/٧٠، واملعجم الكبري ٩/٢٣٦، والبيهقي ١٩٢٩رقم

 .  ١٦٣٠القاموس ص. ضرب من الصقور: البازي )٤(
 .  ١٢٦٨القاموس ص.  املصيدة من احلبال )٥(
 .  ٣/٣٢٣ بلفظ مقارب، واالعتصام ٣/١٣٥، والشفاء ٦/١٩٩شرح التجريد  )٦(
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)٢٧٦( 

)١(
#))((

# ))((.
))(() ٢(.

قلنا)٣(



&(#θ è=ä3sù !$ ®ÿ ÊΕ z õ3|¡ øΒr& öΝ ä3ø‹n=tæ^ ] ٤: املائـدة[،


 وال خـالف
قلنا:

&ôM tΒÌh�ãm ãΝ ä3ø‹n=tæ èπ tGøŠyϑø9$#^ ]٣: املائدة[
 مـن األنعـام،     رِفن وهي جرح ما ي    : ذكاة الضرورة  :والرابع(: مسألة

    على لزومِ  كاإلبل وغريها حىت ال يقدر   ه، وال يتكَّمن     من تذكيته إال بأن ي ى رم
وكذلك إن وقع   ،  ه؛ فيجوز أكلُ  موت وي جرح حىت ي  ، برمح نطع أو ي  ،بسهم

                                                                                       

غري ذلك وقد غلبت : يلجرثوم، وق: امسه جرهم، وقيل: اختلف يف امسه واسم أبيه اختالفًا كثريا فقيل )١(
 بسهم يوم # بيعة الرضوان وضرب له رسول اهللا #عليه كنيته، وكان ممن بايع رسول اهللا 

أيام عبد امللك بن : خيرب، وأرسله رسول اهللا إىل قومه فأسلموا، مث نزل الشام ومات أيام معاوية، وقيل
 .  ٤/٢٩، واإلصابة ٦/٤٣أسد الغابة . مروان

، والدار قطين ٩/٢٣٧، والبيهقي ٢٨٥٧، وأبو داود رقم٣/١٣٣، والشفاء ٦/١٩٩شرح التجريد  )٢(
 .  ٤/٣١٣، ونصب الراية ٤/٢٩٣

 . إذا كان البازي قد قبل التعليم جاز أكل ما صاده وكذلك غريه من الصقور : قالت احلنفية )٣(
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)٢٧٧( 

با جاز ذلـك، وحـل   ارآ عطَّقَه إال بأن ي إخراجه وال تذكيت   ومل ميكن  ،يف بئر 
#؛ )هأكلُ


# ))
(()١(.

 $
))(() ٢(.


  الكلب واجبـةٌ   هم وإرسالِ  التذكية وإطالق الس   دن عِ والتسميةُ(: مسألة

،)ا ناسيا جـازت   هكَرومن ت .  ذكاته زجدا مل ت  ا متعم هكَرفمن ت . على الذاكر 


&Ÿωuρ 

(#θ è=à2ù' s? $ £ϑÏΒ óΟ s9 Ì�x.õ‹ ãƒ ÞΟ ó™$# «!$# Ïµ ø‹n=tã^]١٢١: األنعام[ &(#θ è=ä3sù !$ ®ÿ ÊΕ 

z õ3|¡ øΒr& öΝ ä3ø‹n=tæ (#ρ ã�ä.øŒ$#uρ tΛôœ$# «!$# Ïµ ø‹n=tã (^]٤: املائدة[#
))(( 

)٣(
 ))

                                                                                       

، ٩/٢٤٧بيهقي ، وال٣/٣٤١، واالعتصام ٣/١٤٦، وأصول األحكام، والشفاء ٦/٢١٨شرح التجريد  )١(
 . ٤٤٩٩، والنسائي رقم ١٩٦٨، ومسلم رقم٥١٨٤، والبخاري رقم٤٣٩١ رقم٤/٢٧٢واملعجم الكبري 

 . ٣/١٤٧، وأصول األحكام، والشفاء ٦/٢١٨شرح التجريد  )٢(
 .  ٣٢٠٧، وابن ماجه رقم٣/١٣٣، وأصول األحكام، والشفاء ٦/١٩٩ شرح التجريد )٣(
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)٢٧٨( 

)١(
#))

(( )٢(
قلنا#

))(()٣(


 مل حيل )٤( مسلما، فإن كان كافرا ذلك أن يكونَِطرومن ش( :مسألة
)ن ذلكشيء م    &�ωÎ) $ tΒ ÷Λä øŠ©.sŒ^]٣: املائدة[

  &$ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ 

šÏ%©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u (#θ èù÷ρ r& ÏŠθ à)ãèø9$$ Î/ 4^]١: املائدة[
       $  

     
  ))        

((
)٥(

                                                                                       

، وأصول األحكام، والبخاري ٤/٣٢٥، واالعتصام ٣/١٣٦، والشفاء ٦/١٩٩ شرح التجريد )١(
 . ٤/٣١٦، ونصب الراية ٣٢٠٨، وابن ماجه رقم١٤٧٠، والترمذي رقم١٩٢٩، ومسلم رقم١٧٣رقم

 ، والترمذي رقم١٩٦٨ ، ومسلم رقم٢٣٧٢، والبخاري رقم٤/٣٣٣، واالعتصام ٣/١٣٧ الشفاء )٢(
 .  ٢٨٢١، وأبو داود رقم١٤٩١

، ٢٠٤٣ بلفظه، وابن ماجه رقم٣/١٤٢، وأصول األحكام، والشفاء ٦/٢١٣ شرح التجريد )٣(
، وابن حبان ١١٢٧٤ رقم١١/١٣٣، واملعجم الكبري ٣٣ رقم٤/١٧٠، والدار قطين ١٠/٦٠والبيهقي

 .  بألفاظ مقاربة٧٢١٩رقم
 . إا جتوز ذبيحة أهل الكتاب:  وقال أبو حنيفة والشافعي)٤(
 . ، وأصول األحكام٣/١٤٣ الشفاء، و٦/٢٠٩شرح التجريد  )٥(
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)٢٧٩( 

فأما&ãΠ$ yèsÛ uρ tÏ%©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tGÅ3ø9$# @≅ Ïm ö/ä3©9 öΝ ä3ãΒ$ yèsÛ uρ @≅ Ïm 

öΝ çλ °; (^]٥: املائدة[أحدهام 
       


والثاين   

&¨βÎ) uρ ôÏΒ È≅ ÷δr& 

É=≈tGÅ6ø9$# yϑs9 ßÏΒ÷σãƒ «!$$Î/ !$tΒuρ tΑÌ“Ρé& öΝä3ö‹s9Î) !$tΒuρ tΑÌ“Ρé& öΝÍκö�s9Î)^]١٩٩: آل عمران[
&öθ s9uρ š∅ tΒ#u ã≅ ÷δr& É=≈ tGÅ6ø9$# tβ% s3s9 #Z�ö� yz Ν ßγ©9 4 ãΝßγ÷Ζ ÏiΒ šχθ ãΨ ÏΒ÷σßϑø9$# ãΝèδç�sYò2r&uρ 

tβθ à)Å¡≈ xÿø9$# ∩⊇⊇⊃∪^ ]١١٠: آل عمران[
  أو يكـونَ   ، حيةً وهي أن تفارق املاءَ   : تان احلي اةُكَ ذَ :واخلامس(:مسألة

موت     ِجها بسبب من الصائد، وما وا بغري سبب    دوطفا فوق املـاء مل      ، منها ميت 
يج١(ه أكلُ ز((#))
(( )٢( 





&¨≅ Ïm é& öΝ ä3s9 ß‰ ø‹|¹ Ì�ós t7ø9$#^ ]٩٦: املائدة[


                                                                                       

 . إنه يكره، وقال مالك والشافعي ال بأس به:  وقالت احلنفية)١(
، وأبو داود ٤/٣٢٩، االعتصام ٣/١٣٩، وأصول األحكام، والشفاء ٦/٢٠٤ شرح التجريد )٢(

 .  ٤/٢٦٨، والدار قطين ٩/٢٥٥، والبيهقي٣٢٤٧، وابن ماجه رقم٣٨١٥رقم
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)٢٨٠( 

uý)١(#
)٢(


)ه وصيد الرب إذا صحت ذكات، أكل حلوم األنعام   لُِّحي(: مسألة

&zΟ≈ yè÷ΡF{ $#uρ 

$ yγs)n=yz 3 öΝ à6s9 $ yγŠÏù Öô∃ ÏŠ ßì Ïÿ≈ oΨ tΒuρ $ yγ÷Ψ ÏΒuρ tβθ è=à2ù' s? ∩∈∪^ ]ــل ]٥: النح


 أكل حلوم اخليل والبغال واحلمري األهلية واخلنـازير         لُِّحوال ي ( :مسألة
# )والكالب والسنانري واحليات والعقارب   

)٣(
#) ٤(،)٥(


#

                                                                                       

 .  ٥/٣٠٣ار مسائل الناصريات، والبحر الزخ )١(
، والبيهقي ٣٢١٨، وابن ماجه رقم ٤/٣٢٩، واالعتصام ٣/١٣٩، والشفاء ٦/٢٥٠شرح التجريد )٢(

 .  ٣٤٠ ، ومسند الشافعي ص٤/٢٧١، والدار قطين ٩/٢٥٧
، وابن ماجه رقم ٣٧٩٠، وأبو داود رقم٣/١٧٠، وأصول األحكام، والشفاء ٦/٢٣٥شرح التجريد  )٣(

، وشرح معاين اآلثار ٤٨٤٤، والنسائي رقم٤/٢٨٧ار قطين ، والد٩/٣٢٨، والبيهقي ٣١٩٨
 . ٤/١٦٩، ونصب الراية ٤/٢١٠

، ومسلم ٣٩٨٢، والبخاري رقم٣/١٧١، وأصول األحكام، والشفاء ٦/٢٣٦ شرح التجريد )٤(
 .  ٩/٣٢٦، والبيهقي ١٩٤١رقم

واجلواز قال به عامة . هاالباقر والصادق وأبو العباس أنه حيرم أكلها أهليها ووحشي:  اخلالف قال به )٥(
 .  ٤/٩٥انظر شرح األزهار . الفقهاء
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)٢٨١( 

))(() ١(.
وأما


&ôM tΒÌh�ãm ãΝ ä3ø‹n=tæ èπ tGøŠyϑø9$# ãΠ¤$!$#uρ ãΝ øtm:uρ Í�ƒ Ì“Ψ Ïƒø:$# ^ ]ــدة ،]٣: املائ


&Ç yϑsù §�äÜôÊ$# u�ö� xî 8ø$ t/ Ÿωuρ 7Š$ tã Iξsù zΝ øO Î) Ïµ ø‹n=tã 4^ ]ـ . ]١٧٣: البقرة اـوأم
#

) ٢(وأما
&ôM tΒÌh�ãm ãΝ ä3ø‹n=tæ èπ tGøŠyϑø9$#^ ،


وكل ذي  ،  ِب والذئْ ِرِم والن ِدس من السباع كاألَ   ي نابٍ  ذِ وكلُّ( :مسألة

) مثل الصقر والبازي وما جرى جمرى ذلك، من الطري بخمل
 $#

)٣(
                                                                                       

، وابن ماجه ٣/٣٦٧، والشفاء ٤/٣٦٧، وأصول األحكام، واالعتصام ٦/٢٣٧ شرح التجريد)١(
، وابن ١٦٤٧٤، ومسند أمحد رقم٧٤٢٩ رقم٨/٨٣، واملعجم الكبري ٥/١٩٢، والبيهقي ٣٠٩٠رقم

 . والرجل هو الصعب بن جثامة ، ٢/١٦٩، وشـرح معاين اآلثار ١٤٦حبان رقم
، والبخاري ٣/١٦٨، والشفاء ٤/٣٦٤، وأصول األحكام، واالعتصام ٦/٢٣٤ شرح التجريد)٢(

 .  ٣٢٣٢، وابن ماجه رقم٣٨٠٢، وأبو داود رقم١٩٣٢، ومسلم رقم٥٢١٠رقم
  عن ابن عباس،١٩٣٤، وأصول األحكام، والشفاء عن أيب هريرة، ومسلم رقم٦/٢٣١شرح التجريد  )٣(

 ١٢/٢٤٢، واملعجم الكبري ١/٢٥، والبيهقي ٣٢٣٤، وابن ماجه رقم٣٨٠٥وكذلك أبو داود رقم
 . ٢١٩٢، ومسند أمحد رقم١٢٩٩٥رقم
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)٢٨٢( 

)كالضـب والقنفـذ   كثري من حرشات األرض      كره أكلُ وي( :مسألة
#))


(() ١(.


 $#

))
(() ٢(. 




خشى معـه    ما ال جناسة فيه، وال ي      ِةب واألشرِ ِةم من األطعِ  لُِّحي(: مسألة
 مل  ، أو خيشى معه مضرة    ، حبصوهلا منه، فإن كان جنسا      العادةُ مما جرت  مضرة
ـ   هلُجيز أكْ  وال ش ربه( أمـا&(#θ è=ä. z ÏΒ 

ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9$#^ ]٥١: املؤمنون[ &(#θ è=ä.  ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠsÛ $ tΒ öΝ ä3≈ oΨ ø% y—u‘ (^ ]٥٧: البقرة[،
وأما &çνθ ç7Ï⊥tGô_ $$ sù^،



وأما

                                                                                       

 .  ١٩٥١، ومسلم رقم ٤/١٩٨، وشرح معاين اآلثار ٤/٣٧٣، واالعتصام ٣/١٧٣، والشفاء ٦/٢٣١شرح التجريد  )١(
 .  ٤/٣٦٥، وأصول األحكام، و االعتصام ٣/١٦٣ ، والشفاء٢/٤٠٢، واألحكام ٦/٢٣٠شرح التجريد  )٢(
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)٢٨٣( 

#
)١(


$ #
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((

))
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(() ٢(

سكر الكثري منه، وما أسكر كـثريه       وحيل من األشربة ما ال ي     ( :مسألة
   فقليله وكثريه حـرام(&çνθ ç7Ï⊥tGô_ $$ sù^

&* y7 tΡθ è=t↔ó¡ o„ Ç∅ tã Ì�ôϑy‚ ø9$# Î�Å£ ÷� yϑø9$#uρ ( ö≅ è% !$ yϑÎγŠÏù ÖΝ øO Î) ×�� Î7Ÿ2 ß^ ]ــرة : البق

٢١٩[
#))(() ٣(.

$ #))
                                                                                       

 .  ٢/٤٠٦، وأصول األحكام، واألحكام ٦/٢٣٨شرح التجريد  )١(
، والنسائي ٨٢١٤ رقم٤/٤٤٣، واملستدرك ٤٨٢ رقم١/١٨٤، واملعجم الكبري ٣٨٥٥أبو داود رقم )٢(

 .  بألفاظ مقاربة ٤٨٦، وابن حبان رقم١٨٤٧٧، ومسند أمحد رقم٧٥٦٦رقم
 ، والبيهقي ٤/٣٨٩، واالعتصام ١٨٠، وأصول األحكام، والشفاء ص٦/٢٤٠التجريد شرح  )٣(

 .  ٤/٧٣، وتلخيص احلبري ٤/٢٩٥، ونصب الراية ٨/٣٠٦
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)٢٨٤( 

(() وأما .)١


&‘≅ Ïtä†uρ ÞΟ ßγs9 ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9$#^ ]١٥٧: األعراف[
 ؛هه ال حيل شرب   نِإه، فَ  وشبهِ ِجن كالب ، معه العقلُ  ولُزوما كان ي  ( :مسألة

،  )ملا فيه من الضرر   


#) ٢(


 وال  ، يف أواين الـذهب والفضـة       والشـرب  وال جيوز األكلُ  ( :مسألة
#) هلا االستعمالُ

) ٣(.#))
(() ٤(. 




                                                                                       

، ٤/٣٨٩، وأصول األحكام، واالعتصام ٣/١٧٨، والشفاء ٦/٢٤٢رح التجريد، وش٣٣٨املسند ص )١(
 .  ٨/٢٩٦والبيهقي 

 وأبو داود ٤/٣٨٨ وأصول األحكام، واالعتصام ،٣/١٧٨، والشفاء ٦/٢٤٢رح التجريد ش)٢(
 .  ٧٨١ رقم٢٣/٣٣٧، واملعجم الكبري ٨/٢٩٦، والبيهقي ٣٦٨٦رقم

، والترمذي ٥٣٠٩، والبخاري رقم٤/٣٩٧، واالعتصام ٣/١٨١، والشفاء ٦/٢٤٦ شرح التجريد )٣(
 .  ٣٤١٤، وابن ماجه رقم٣٧٢٣، وأبو داود رقم١٨٧٨رقم

، ومسلم رقم ٥٣١١، والبخاري رقم٤/٣٥١٧، واالعتصام ٣/١٨١شفاء ، وال٦/٢٤٦ شرح التجريد )٤(
 .  ١/٢٧، والبيهقي ٣٤١٣، وابن ماجه رقم٢٠٦٥
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)٢٨٥( 


 به إذا كان    رقَ ما أَ  همِز لَ ِهغِري لِ  التصرف حبقٍ   من هو جائز   إذا أقر (: مسألة

مبا، فإن كان جممالً طولِ ينبتفسريهب (& * 
$pκš‰r'̄≈tƒ tÏ%©!$# (#θãΨtΒ#u (#θçΡθä. tÏΒ≡§θs% ÅÝó¡É)ø9$$Î/ u!#y‰pκà− ¬! öθs9uρ #’n?tã öΝä3Å¡àÿΡr&^]١٣٥ :النساء[
#
) ١(.وال



#))

(() ٢(  .


#))

((.



                                                                                       

، ١/١٢٣، والبيهقي ٤٤٢٧، وأبو داود رقم٦٤٣٨، وأصول األحكام، والبخاري رقم٣/٢٢٣ الشفاء )١(
 .  ٣٠ رقم١/٢٠ ، وابن خزميه ٣/١٢١والدار قطين 

 ، وأبو داود رقم١٤٢٣، والترمذي رقم٥/٢٤٩، واالعتصام ٣/٤٢٢شفاء ، وال٥/٦٩ شرح التجريد )٢(
  .٢٠٤١، وابن ماجه رقم٤٣٩٨
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)٢٨٦( 





ار  وكذلك اإلقـر ،ه، جاز إقرار أو موىلً أو والدٍ  بولدٍ رقَومن أَ ( :مسألة

 ا بالنكاح جائزأيض (وإمنا



وإمنا


 شاركه يف اإلرث إن كـان ممـن          بوارثٍ  هؤالءِ  غري وإذا أقر ( :مسألة

))١( بإقراره ه ومل يثبت نسب   ،هبجحن كان ممن ي   إ بهجح و ،هكُيشاِر





 $
)٢(

وال


                                                                                       

 . إنه يثبت نسبه إن مل ينكره بعضهم : وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي )١(
 .  ٦/٥٨، وشرح التجريد ٣٧٥املسند ص )٢(
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)٢٨٧( 

؛) منه يف نصيبه   ه لزمته حصت  ِهِثرو على م  يٍن بد ومن أقر ( :مسألة



ـ فَ، إال أن ي   )١( مائتا درهـم   ه لزم  كثريةٍ  بدراهم ومن أقر ( :مسألة سره 

من ذلك  بأكثر (وإمنا:



: لـفص
)٢(





مسألة: ) وإذا رجالْ ع ِقمقَ عما أَ  رـ    مل ، به ر يقبل رجوع يف احلقـوق   ه ، 

قْويلُب ه يف حدود اهللا    رجوع(أما



#


                                                                                       

 . يلزمه ثالثة دراهم : وقال الشافعي )١(
   .٢/٥٢٤ التحرير )٢(
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)٢٨٨( 

))(() ١(.



 ِةقَ يف السـرِ   عطَقْ، وال ي   مراتٍ  أربع رِق، حىت ي  وال حيد يف الزىن   (: مسألة

 ِقحىت يمرتني ر (أما#

#))(() ٢(
#قلنا
#))((
# )٣(

 $))
(() ٤(.




                                                                                       

، ١/١٢٣، والبيهقي ٤٤٢٧، وأبو داود رقم٦٤٣٨، وأصول األحكام، والبخاري رقم٣/٣٤٤ الشفاء )١(
 . ٣٠ رقم١/٢٠، وابن خزمية ٣/١٢١والدار قطين 

، ٨٥٧٢ رقم٩/١٠٩، واملعجم الكبري ٨/٣٣١، والبيهقي ٣/٣٢٠، والشفاء ٥/٩١ شرح التجريد )٢(
 .  بألفاظ مقاربة ٨٩م رق١/٤٨، ومسند احلميدي ٥١٥٥ومسند أيب يعلى رقم

، وابن ماجه ٤٣٨٠، وأصول األحكام، وأبو داود رقم٣/٣٥٠، والشفاء ٥/١٣٧ شرح التجريد )٣(
 .  ٨/٢٧١، والبيهقي ٢٢٥٦١، ومسند أمحد رقم٣/١٦٨، وشرح معاين اآلثار ٢٥٩٧رقم

 . ٤٩٨٠ رقم٣/١٧٠ وأصول األحكام، وشرح معاين اآلثار ٥/١٣٧شرح التجريد )٤(
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)٢٨٩( 





ي ِعى عليه، كان على املدعا فأنكره املد من ادعى على غريه حق    (: مسألة

((#) وعلى املنكر الـيمني    البينةُ


(() ١( 
، )٢(يِع وامتنع من اليمني كان له أن يردها على املـد          لَكَفإن ن ( :مسألة
  فإن مل يرد    ألجل نكولـه   ؛باحلق عليه   ها جاز للحاكم أن حيكم (


) ٣(.

 مِك ح املنكر له،  بعد ميني    وت احلق بثُ بِ لةُاِد الع وإذا قامت البينةُ  ( :مسألة
لَعه بِ يالبيوبطل حكم اليمني، إال أن يكون الْ       ِةن موأبـرأه  بطل البينةَأ قد يِعد 

 $)من الدعوى مىت حلـف    
))(() ٤(.قلنا

                                                                                       

، ٢٣٢١، وأصول األحكام، وابن ماجه رقم٣/٢١٣ بلفظه، والشفاء ٦/٨٧تجريد  شرح ال)١(
 .  بلفظ قريب ٣١٨٨، ومسند أمحد رقم١١٢٢٣ رقم١١/١١٦، واملعجم الكبري ١٠/٢٥٢والبيهقي

 . ليس له أن يردها إىل املدعي فإذا نكل املدعى عن اليمني قضى احلاكم عليه ألجل نكوله : وقال أبو حنيفة )٢(
 . ، وأصول األحكام ٦/٨٧ح التجريد شر )٣(
 . ، وأصول األحكام ٦/٩٢شرح التجريد  )٤(
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)٢٩٠( 




 .) يف يده   الشيءُ من ِةنيوبينة اخلارج أوىل من ب    ( :مسألة



#)١(

#))((،

))(()٢(. 
))((

،  يف أيديهما مجيعا كان بينهما علـى سـواء         فإن كان الشيءُ  ( :مسألة
)ن مل يكن يف يد واحد منهما، فإنه يكون بينهما أيضـا       وكذلك إ 


#))(() ٣(.




                                                                                       

 .  ٤/٤٨٢معجم البلدان . اسم قبيلة مينية  )١(
، والترمذي ١٣٩، وأصول األحكام، ومسلم رقم٣/٢١٣، و الشفاء ٦/١٠٩ شرح التجريد )٢(

 .  ٤/٢١١، والدار قطين ١٠/١٣٧، والبيهقي ٣٢٤٥، وأبو داود رقم١٣٤٠رقم
 . ١٠/٢٥٧ ، وهو أصول األحكام، ومعناه يف البيهقي ٣/٢١٤، والشفاء ٦/١١٠ شرح التجريد )٣(
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)٢٩١( 

ه  نصـفَ  ، وادعى اآلخـر    ذلك الشيءِ  مها كلَّ وإن ادعى أحد  ( :مسألة
ـ  أرباعه، وملدعي النصـف رب      كان ملدعي الكل ثالثةَ    ،وتساويا يف البينة   ع،ه 

    املتفاضلة ي يف الدعاو  وعلى هذا النحو جيري الكالم (
#









منه ها مىت طلبها     لغريه وجب عليه تأديت     حبق  شهادةً لَمحمن ت (: مسألة

صاحب وال  احلق ،   هـا  جيوز له كتمان(&Ÿωuρ z>ù' tƒ 

â!#y‰ pκ’¶9$# #sŒÎ) $ tΒ (#θ ããßŠ 4^ ]٢٨٢: البقرة[،&Ÿωuρ (#θ ßϑçGõ3s? nοy‰≈ yγ¤±9$# 4  tΒuρ 

$ yγôϑçGò6tƒ ÿ…çµ ¯ΡÎ*sù ÖΝ ÏO#u …çµ ç6 ù=s% 3^ ]٢٨٣: البقرة[
، ىن على الز  الشهادةُ: أحدها  ،  والشهادات على ضروب أربعة   ( :مسألة

 وال بِغ بالِ  فيها من أربعة رجالٍ    دين الءقَ ع( 
&tÏ%©!$#uρ tβθ ãΒö�tƒ ÏM≈ oΨ |Á ós ßϑø9$# §Ν èO óΟ s9 

(#θ è?ù' tƒ Ïπ yèt/ ö‘ r' Î/ u!#y‰ pκà− óΟ èδρ ß‰ Î=ô_ $$ sù tÏΖ≈ uΚrO Zοt$ù#y_^ ]٤: النور[
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)٢٩٢( 

#
) ١(.واعتربنا


 ، وال بـد    وعلى القصاصِ   على سائر احلدودِ    الشهادةُ :والثاين(: مسألة

)فيها من شاهدين كذلك 
#

) ٢(.


الشهادة على األموال وسائر احلقوق مـن نكـاح         : والثالث( :مسألة
وال بد فيها من شـهادة رجلـني عـدلني، أو رجـل             وطالق وغري ذلك،    

 )يع، أو رجل وميـني املـد      )٣(وامرأتني
&(#ρ ß‰ Îηô± tF ó™$#uρ Èøy‰‹Íκy−  ÏΒ öΝ à6Ï9% ỳ Íh‘ ( βÎ*sù öΝ ©9 $ tΡθ ä3tƒ È÷n=ã_ u‘ ×≅ ã_ t�sù Èβ$ s?r&z� ö∆$#uρ 

 £ϑÏΒ tβöθ |Êö�s? z ÏΒ Ï!#y‰ pκ’¶9$#^ ]٢٨٢: البقرة[وأما
#

) ٤(،
                                                                                       

 . ، وأصول األحكام ٥/١٠٨شرح التجريد  )١(
 . ٤/٢٠٧، وتلخيص احلبري ٤/٧٩، ونصب الراية ٣/٢٥٠، وأصول األحكام، والشفاء ٥/١١٣شرح التجريد )٢(
الطالق والرجعة والنكاح واإلسالم والردة واجلرح والتعديل والوقف والوصية مل جتز الشافعية شهادة النساء يف  )٣(

 . إا ال جتوز يف النكاح والطالق والوالء واإلحصان، وجتوز يف الوكالة والوصية : وحنو ذلك، وقال مالك
، وابن ماجه ٣٦١٠، وأبو داود رقم١٣٤٤، والترمذي رقم٣/٢١٧، والشفاء ٢٩٢ املسند ص)٤(

 .  ٤/٢١٣، والدار قطين ١٠/١٦٨والبيهقي ، ٢٣٦٨رقم
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)٢٩٣( 





 عليه الرجال، حنو استهالل     عِلطَّ على ما ال ي     الشهادة :والرابع(: مسألة

 ) وأمراض الفروج، وما أشـبه ذلـك    ،املولود
)١(#) ٢(.

 $) ٣(.
) رجل واحد يف رؤية اهلالل      شهادةُ لُبقْوال ت ) مسألة

)٤(#


#
#)٥( $))
(() ٦(


                                                                                       

 . ال يقبل أقل من امرأتني : وهو قول احلنفية، واشترطت الشافعية أربعا من النساء، وقال مالك )١(
، والدار ١٠/١٥١، وأصول األحكام، والبيهقي ٢٥٠-٣/٢٤٩، والشفاء ٦/١٣٠ شرح التجريد )٢(

 . هي الْمولِّدة : والقابلة. ٣/٢٦٤، وكذلك نصب الراية ٤/٢٣٢قطين 
 . ، وأصول األحكام ٦/١٣٠شرح التجريد  )٣(
 .  ١/٢٧٥انظر ترمجته يف اإلصابة .  هو احلارث بن حاطب بن احلارث)٤(
، والبيهقي ٢٣٣٨، وأبو داود رقم١/٦١٨، وأصول األحكام، والشفاء ٢/١٠٧ شرح التجريد )٥(

   .٢/١٦٧، والدار قطين ٤/٢٤٧
 . ، وأصول األحكام ٢/١٠٧ شرح التجريد )٦(
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)٢٩٤( 


)ِهِت إال على أهل ملَّ    ؛ الكافرِ ةُال جتوز شهاد  ( :مسألة

#) ١(.
#) ٢(.


)٣(#

))
(()٤(.


)الصيبشهادة   وال   )٥(ِقاِس الفَ ةُ شهاد وال جتوز ( :مسألة

& (#ρ ß‰ Íκô− r&uρ ô“ uρ sŒ 5Α ô‰ tã óΟ ä3Ζ ÏiΒ^ 
&،]٢: الطالق[ £ϑÏΒ tβöθ |Êö�s? z ÏΒ Ï!#y‰ pκ’¶9$#^ 
فأمـا ،]٢٨٢: البقرة[
&(#ρ ß‰ Îηô± tF ó™$#uρ Èøy‰‹Íκy−  ÏΒ öΝ à6Ï9% ỳ Íh‘ ( βÎ*sù öΝ ©9 $ tΡθ ä3tƒ 

È÷n=ã_ u‘ ×≅ ã_ t�sù Èβ$ s?r&z� ö∆$#uρ  £ϑÏΒ tβöθ |Êö�s? ^ ]٢٨٢: البقرة[
                                                                                       

 .  ٤/٨٥، ونصب الراية ١٠/١٦٥، ومعناه يف البيهقي ٣/٢٤٩، والشفاء ٦/١٢٢شرح التجريد )١(
 .  ١٠/١٦٥، والبيهقي ٣/٢٤٩، والشفاء ٦/١٢٢شرح التجريد  )٢(
 ذهب الشافعي إىل أن شهادة أهل الذمة غري مقبولة وغري جائزة على وجه من الوجوه، وذهب أبو )٣(

 . ة اليهود والنصارى بعضهم على بعض أن شهادة أهل الذمة جائزة بعضهم على بعض، وأجاز شهادحنيفة إىل
، والدار ١٠/١٦٣ بلفظه، والبيهقي ٣/٢٣٥١، وأصول األحكام، والشفاء ٦/١٢١شرح التجريد  )٤(

 .  بألفاظ مقاربة٤/٨٦، ونصب الراية ٤/٦٩قطين 
 . سق لصح حكمه لو حكم احلاكم بشهادة الفا:  قال احلنفية)٥(
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)٢٩٥( 





 أو يدفع عنـها     ،ىل نفسه بشهادته نفعا    إ رجمن ي (  )وال( :مسألة

(( $)ضررا


(()١(


؛)حتاج إىل النظر فيـه  شهادة األعمى إال فيما ال ي     ( )وال( :مسألة
#))

(()٢(.



وأمــا




&ωÎ) 

 tΒ y‰ Íκy− Èd,ys ø9$$ Î/ öΝ èδuρ tβθ ßϑn=ôètƒ ∩∇∉∪^ ]٨٦:الزخرف[،


                                                                                       

 . أصول األحكام  ، و٦/١٢٠، وشرح التجريد ٢٩١ املسند ص)١(
 .  ٦/١٣٥أصول األحكام، وشرح التجريد  )٢(
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)٢٩٦( 

 )١( كاالبن واألب  ، بعضهم لبعض  ، ذوي األرحام   بشهادةِ سأْوال ب ( :مسألة
 لآلخر، إذا كانوا عدوالً؛ ألن شهادة       )٢(واألخ وكذلك شهادة أحد الزوجني    

 ال جتـوز    بعدلٍ من ليس (&(#ρ ß‰ Íκô− r&uρ ô“ uρ sŒ 5Α ô‰ tã 

óΟ ä3Ζ ÏiΒ^  ]٢: الطــالق[،&(#ρ ß‰ Îηô± tF ó™$#uρ Èøy‰‹Íκy−  ÏΒ öΝ à6Ï9% ỳ Íh‘ ( βÎ*sù öΝ ©9 

$ tΡθ ä3tƒ È÷n=ã_ u‘ ×≅ ã_ t�sù Èβ$ s?r&z� ö∆$#uρ  £ϑÏΒ tβöθ |Êö�s? z ÏΒ Ï!#y‰ pκ’¶9$#^ ]ــرة ]٢٨٢: البق



، كمن  نةُاملعاي: هاأحد:  أمور وما تستند إليه الشهادات، ثالثةُ    ( :مسألة

  قْيشاهد رجالً يلُت غري   كمن يشهد   ،اإلقرار: والثاين  . ه وحنو ذلك  ه أو جيرح 
: والثالـث . حه أو أخذ ماله وحنو ذلـك      على إقرار غريه بقتل رجل أو جر      

 ، كمن يشهد بالنسب واملوت وحنومها إذا استفاض اخلـرب          املستفيض ربخالْ
 )بذلك

&ωÎ)  tΒ y‰ Íκy− Èd,ys ø9$$ Î/ öΝ èδuρ 

tβθ ßϑn=ôètƒ ∩∇∉∪^ ]٨٦: الزخرف[،#))
(() ٣(.

                                                                                       

 . ال جتوز شهادة اآلباء لألبناء والعكس :  قال أبو حنفية والشافعي)١(
 . ال جتوز شهادة أحد الزوجني لصاحبه :  قال أبو حنفية ومالك)٢(
، نصب الراية ٤/٤٥٩، وأصول األحكام، واالعتصام ٣/٢٢٩، والشفاء ٦/١٢٨ شرح التجريد )٣(

 . بالفاظ مقاربة٤/١٩٨، وتلخيص احلبري ٤/٨٢
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)٢٩٧( 


 : فنونا مخسة  عم بني الناس إال من ج     ال ينبغي أن يتقلد القضاءَ    ( :مسألة

العقلُ: مهاأحد ؛ أل  الوافر    ن ناقص العقل ال يِشرد فْ نس  ه، فكيف يرشد ه غري(



 $

#))(() ١(.



 فيتعدى  ،شي والطَّ بض الغ هر لئال يستنفِ  ؛وقار الرزانة وال  :والثاين(: مسألة

؛)احلدود


#))
(()٢(.

) بإقامة الفرائض واجتناب احملـارم     ، الصالح يف الدين   :والثالث(: مسألة


                                                                                       

، والبخاري ٣/٢٨٢، وأصول األحكام، والشفاء ٥/٢٥، واالعتصام ٦/٧٢، وشرح التجريد ٢٩٤املسند ص )١(
 .  ٢٣١٦، و ابن ماجه رقم١٣٣٤، والترمذي رقم١٧١٧، ومسلم رقم٣٥٨٩، وأبو داود رقم٦٧٣٩رقم

، ٥/٢٥، وأصول األحكام، واالعتصام ٣/٢٨٢، والشفاء ٦/٧١، وشرح التجريد ٢٩٤املسند ص )٢(
، والنسائي ٨/٦٥، وفتح الباري ٥٠٦٥، وابن حبان رقم١٠/١٤٠، والبيهقي ٣٥٨٢وأبو داود رقم

 . ١٣٣١، والترمذي رقم٨٨٢، ومسند أمحد رقم٨٤٢٠رقم
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)٢٩٨( 





 يف ح عليه التهمة، وتقدلُِخدمع اليت ت عن املطاةُفَّ الِع:والرابع(: مسألة

)العدالة        
       

& ßŠ…ãρ#y‰≈ tƒ $ ¯ΡÎ) y7≈ oΨ ù=yèy_ 

Zπ xÿ‹Î=yz ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# Λäl÷n$$ sù t÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# Èd,ptø:$$ Î/ Ÿωuρ Æì Î7®Ks? 3“ uθ yγø9$# y7 ¯=ÅÒ ãŠsù  tã È≅‹Î6 y™ 

«!$# 4 ¨βÎ) tÏ%©!$# tβθ �=ÅÒ tƒ tã È≅‹Î6y™ «!$# öΝ ßγs9 Ò>#x‹ tã 7‰ƒÏ‰ x© $ yϑÎ/ (#θ Ý¡ nΣ tΠöθ tƒ É>$|¡ Ïtø:$# 

]٢٦: ص[ ^∪∌⊅∩   
   #  

$))(() ١(.
 بفصل األحكام، ولـن     قياِم لل حلُص الذي به ي   ملْ العِ :واخلامس(: مسألة

ا بأصول الدين وفروعه، حىت يكون من أهـل         م عالِ يتم ذلك إال بأن يكونَ    
# )االجتهاد

))((
))(( ،#

))#((
))

                                                                                       

 . ، وأصول األحكام ٥/٢٥، واالعتصام ٢٨٢/ ٣، الشفاء ٦/٧٣ التجريد ، وشرح٢٩٤املسند ص )١(
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)٢٩٩( 

#(() ١( . $))
#



(() ٢(.


وإمنا 


)٣(




 &Ÿωuρ ß# ø)s? $ tΒ }§ øŠs9 y7 s9 Ïµ Î/ íΟ ù=Ïæ 4^ ]٣٦: اإلسراء[
#))


(()٤(.

                                                                                       

، والبيهقي ٣٥٩٢، وأبو داود رقم٥/٢٥، وأصول األحكام، واالعتصام ٦/٦٧ شرح التجريد )١(
، ومسند أيب داود الطيالسي ٤/٦٣، ونصب الراية ٣٦٢ رقم٢٠/١٧٠، واملعجم الكبري١٠/١١٤
 .  ١٦٨ وسنن الدارمي رقم،٢٢٠٦٠، ومسند أمحد رقم٥٥٩ رقم٠/٧٦

 . ، وأصول األحكام ٦/٦٨، وشرح التجريد ٢٩٣املسند ص )٢(
 .  ٢/٥٥٣التحرير  )٣(
، والبيهقي ٣٥٧٣، وأبو داود رقم١٣٢٢، والترمذي رقم٥/٢٦، واالعتصام ٣/٢٨٣ الشفاء )٤(

 .  بألفاظ مقاربة ٧٠١٢، واملستدرك رقم١١٥٤ رقم٢/٢٠، واملعجم الكبري ١٠/١١٧
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 $))

 (()١(

: لـفص
) ٢(



#


#


 بينهما يف كـل  وإذا تقاضى إليه اخلصمان وجب عليه املساواةُ  ( :مسألة

(($#)حال
((. #))


(() ٣(. 
                                                                                       

 .  ٢٩٥سند صامل )١(
 . ٦/٧٢انظرالتجريد  )٢(
 بلفظه، ٢١٠٤ رقم٤/١٩٣، وأصول األحكام، وتلخيص احلبري ٣/٢٩٤، والشفاء ٦/٧٢شرح التجريد  )٣(

 .  بألفاظ مقاربة ٦٩٢٤، ومسند أيب يعلى رقم٤/٧٣، ونصب الراية ٩٢٣ رقم٢٣/٣٨٦واملعجم الكبري 
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)٣٠١( 

؛ لئال يقع منـه غلـط أو         يف األمور  تز ويتثب وجيب أن يتحر  ( :مسألة
 ؛)تقصري يف األحكام  


#


 إال يف األوقات اليت متس       عن اخلصومِ  بِجتحوال جيوز له أن ي    ( :مسألة

)ِةبجحاحلاجة معها إىل الْ   

قلنا


#))

(() ١(.
)، وال مشغول القلـب    وال يقضي وهو غضبانُ   ( :مسألة


#))(() ٢(. 

وال ينقض حكما ثبت باجتهاد منه أو من غريه، ألجل اجتهاد           ( :مسألة
 قَآخر تمن كتاب ،ى عنده، وإمنا ينقض ذلك إذا قام دليل قاطع على خالفه      و 

أمـا )أو سنة أو إمجاع 
                                                                                       

،   ١٠/١٠٥، والبيهقي٥/٣٧حكام، واالعتصام ول األ، وأص٣/٢٩١، والشفاء ٦/٧٢التجريد رح ش )١(
 .  ٢٠٩٠ رقم٤/١٨٩، وتلخيص احلبري ٤/٢٠٦والدار قطين 

 .  ٢٠٤٠١، ومسند أمحد رقم٣٥٨٩، وأبو داود رقم٦/٦٦ شرح التجريد )٢(
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)٣٠٢( 





وأمــا









 ؛) كما جيوز على احلاضر،)١( على الغائبِ وجيوز القضاءُ ( :مسألة
& Èβr&uρ Ν ä3ôm $# Ν æηuΖ ÷� t/ !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª!$#^ ]٤٩: ةاملائــد[،&÷βÎ) uρ 

|M ôϑs3ym Ν ä3÷n$$ sù Ν æηuΖ ÷� t/ ÅÝ ó¡ É)ø9$$ Î/ 4^ ]٤٢: املائدة[،


 دعواه  لْبقْ مل ت   حاله اليسار   وظاهر ،فالس اإلِ عى الغرمي وإذا اد (: مسألة
ه فعليهم البينة،   يسارِه  دعى غرماؤ ، وا رقْ الفَ ِهوإذا كان ظاهر حالِ   ،  إال بالبينة 

   احلاكِ هسوإن التبس حاله حب م حىت يتبني أمر  ه، ومىت رأى احلـاكمت ـ ِلح  هيفَ
  فَلَّعلى إعساره حه( وإمنا

وإمنا 
                                                                                       

 . ال جيوز القضاء على الغائب وبه قال أصحابه : وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة )١(
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)٣٠٣( 





 وقلنا


#

)١(. $


) ٢( $
)٣(.

ــا وقلن



 من إنسان، ووجـدت      قد اشترى سلعةً   وإن كان هذا الغرمي   (: مسألة

) الغرماء ، وإال كان أسوةَ   )٤(ها أوىل ا إن شاء     كان بائع  ، يف يده  قائمةً
#))

                                                                                       

، وتلخيص احلبري ٤/٥١٠، وأصول األحكام، واالعتصام ٣/٢٦٦، والشفاء ٦/١٨٠شرح التجريد  )١(
 .  ١٢٣٨ رقم ٣/٤٠

 .  ٤/٥٠٥، االعتصام ٢٩٥املسند ص )٢(
 . ، وأصول األحكام٣/٢٦٦، والشفاء ٦/١٨١شرح التجريد  )٣(
 . ال حق للبايع يف املبيع : قال أبو حنيفة )٤(
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)٣٠٤( 


(() ١(.

 كـان   ، كالولد والثمـرةِ    منفصلةً إن كانت قد زادت زيادةً    و( :مسألة
وإمنا ) للغرماء  وتكون الزيادةُ  ، أوىل باألصل دون الزيادة    عالباِئ








 وما ال يتميز من األصـل،       ِنم كالس  متصلةً إن كانت الزيادةُ  و( :مسألة

)اهذَخ للغرماء مىت اختار أَ     الزيادةِ  كان على البائع قيمةُ    ،وأخذها





# ))
.((  

ا كان فيما   هذَخ قد نقصت، فإنه مىت اختار أَ      وإن كانت السلعةُ  ( :مسألة
)نقص أسوة الغرماء  

                                                                                       

، ٢٨٩٧صول األحكام بلفظه، وابن خزمية رقم، وأ٣/٢٦٧، والشفاء ٦/١٧١ شـرح التجريد )١(
 .  بألفاظ مقاربة ١٢٣٤ رقم٣/٣٨، وتلخيص احلبري ١٥٦٦ رقم٢٣٧ومسند ابن اجلعد ص
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)٣٠٥( 







 فأما


)١(











 شـريكًا   كان البـائع ،ى بعض الثمنوإن كان املشتري قد وفَّ    ( :مسألة
 ن منها مبقدار ما بقي له من مثنها، وكذلك املـر          للغرماء يف السلعة، ويأخذُ   

 مث أفلس مـواله     ى جنايةً ن إذا ج  والعبد .يكون أوىل بالرهن من سائر الغرماء     
)كان اين عليه أوىل به من سائر الغرماء       

#
                                                                                       

 . ١٥٥٣القاموس ص. احلب والعاهة:  الزمانة)١(
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)٣٠٦( 

 وأمـا 





 كـان   ،ه عن قضاء الديون اليت كانـت عليـه         مالُ رصومن قَ ( :مسألة
ه عليه ما يستغين عنه من أمواله، ويويف غرماَءللحاكم أن حيجر عليه، ويبيع(.

#
) ١(.#

))(()٢(.
قلنا:




ه مل يقبل  احلجر عليه فأقر به لغِري بعد شيءٌ ِهِد يف ي  دِجوإذا و ( :مسألة
هإقرار( وال



)٣(: لـفص
&βÎ*sù t÷ÏÛ öΝ ä3s9  tã &óx« çµ ÷Ζ ÏiΒ $ T¡ øÿtΡ çνθ è=ä3sù 

                                                                                       

 ٢/٦٧، واملستدرك ٤/٢٣٠، والدار قطين ٦/٤٨، وأصول األحكام، والبيهقي ٣/٢٦٩ الشفاء )١(
 . ١٢٣٣ رقم٣/٣٧بري ، وتلخيص احل٢٣٤٨رقم

 .  ٤/١٥٧، وأصول األحكام، وشرح معاين اآلثار ٤/٥١١االعتصام  )٢(
 .  أجازت الشافعية احلجر عليه )٣(
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)٣٠٧( 

$ \↔ÿ‹ÏΖ yδ $ \↔ÿƒ Í� ،]٤: النساء [^∪⊇∩ ∆£
#))((.







 :العمـد ف، وال واسطة بينهما،      وخطأٌ عمد:  ضربان واجلنايات(: مسألة
 )ما مل يقصده: واخلطأ،  على غريههو أن يقصد اجلنايةَ  

)١(
 $))

(()٢(.
  ويصـح  إذا كان ممكنا بأن تتميز اجلنايـةُ ويف العمد القصاص  ( :مسألة

معلوم من مفصل   استيفاء مثلها، حنو قتل النفس، وحنو أن يكون قطعا لعضو           
ـ   أو ج،صبع والسن والعني واألنف واإل  ِلج كاليد والر  ،معلوم ـا معلومارح 

’ & $pκš‰r'̄≈tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u |=ÏGä. ãΝä3ø‹n=tæ ÞÉ$|ÁÉ)ø9$# )حةكاملوِض Îû 

‘n=÷F s)ø9$# ( ”�çtø:$# Ìh�çtø:$$ Î/ ß‰ ö6 yèø9$#uρ Ï‰ ö7yèø9$$ Î/ 4s\ΡW{ $#uρ 4s\ΡW{ $$ Î/ 4^ ]١٧٨: البقرة[ .
&$oΨö;tFx.uρ öΝÍκö�n=tã !$pκ�Ïù ¨βr& }§øÿ̈Ζ9$# Ä§øÿ̈Ζ9$$Î/ š÷yèø9$#uρ È÷yèø9$$Î/ y#ΡF{$#uρ É#ΡF{$$Î/ šχèŒW{ $#uρ 

                                                                                       

 وجعلت احلنفية بينهما واسطًا وهو شبه العمد حنو أن يتعمد اجلاين الضرب مبا ليس بسالح قاتل وال ما )١(
 .  يقتل غالبا إنه التعمد بسالح ال: جرى جمراه، وقال الشافعي

 . ، وأصول األحكام ٥/٢٠٣، وشرح التجريد ٣٤٣ املسند ص)٢(
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)٣٠٨( 

ÈβèŒW{$$Î/ £Åb¡9$#uρ ÇdÅb¡9$$Î/ yyρã�àfø9$#uρ ÒÉ$|ÁÏ% 4̂ ]٤٥: املائدة[وإمنا

& Çyϑsù 3“y‰tGôã$# öΝä3ø‹n=tæ (#ρß‰tFôã$$sù Ïµø‹n=tã È≅÷VÏϑÎ/ $tΒ 3“y‰tGôã$# öΝä3ø‹n=tæ 4^ 

]١٩٤: البقرة[
 بـني    الدم يف تلك اجلنايـة خمـري       يلُّوومىت أمكن القصاص فَ   ( :مسألة

&ô؛)القصاص أو الدية أو العفو    yϑsù u’ Å∀ ãã …ã&s! ô ÏΒ 

ÏµŠÅzr& Öóx« 7í$t6Ïo?$$sù Å∃ρã�÷èyϑø9$$Î/ í!#yŠr&uρ Ïµø‹s9Î) 9≈|¡ômÎ*Î/ 3̂ ]١٧٨: البقرة[
#))(()١(.#

))(()٢(. 
)نايـة األرش  ففي اجل،ومىت مل جيب القصاص  ( :مسألة
#


)٣(


أمـا )٤() بعبد، وال مسلم بكافر     بابنه، وال حر    األب لُتقْوال ي ( :مسألة

#))
                                                                                       

 . ٤/٣٢٧، ونصب الراية ٣/٩٤ار قطين ، والد٥/١٦٤، وأصول األحكام، واالعتصام ٥/٢١٢شرح التجريد  )١(
.  ٤/٣٢٧، ونصب الراية ٣/٩٤، والدار قطين ٥/١٦٤، وأصول األحكام، واالعتصام ٥/٢١٢شرح التجريد )٢(

 .  ١٤٠٦، والترمذي رقم٣/٣٧١، وأصول األحكام، والشفاء ٥/٢١١رح التجريد ش
، ونصب الراية ٣/٢٠١، والدار قطين ٨/٨٠، والبيهقي ٣/٣٩٧، والشفاء ٥/١٧١رح التجريد  ش)٣(

 .  ٧٠٥٨، والنسائي رقم١٤٤٧ رقم١/٥٥٢، واملستدرك ٤/٢٦٩
 .  فال يقتل وكذلك املسلم بالذمي فإنه يقتل به يقتل احلر بالعبد إال السيد بالعبد:  قال أبو حنيفة)٤(

ــة ل المرضــیة الروَضة البھــیَّ ــرحـ  في المسـاـئ ـــ ــ  . نكـت العبادات ش
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)٣٠٩( 

(()١(.وأما&ãΝ ä3ø‹n=tæ ÞÉ$ |Á É)ø9$# ’ Îû 

‘n=÷Fs)ø9$# ( ”�çtø:$# Ìh�çtø:$$Î/ ß‰ö6yèø9$#uρ Ï‰ö7yèø9$$Î/^]١٧٨: البقرة[



#))اوأم
(()٢(.

أما)٣ () بواحد، والواحد جبماعة    اجلماعةُ لُتقْوي( :مسألة
#))

(()٤( .


)٥(. $)٦(.
#


                                                                                       

، وأصول األحكام، والبيهقي ٣/٣٧٧، والشفاء ٥/١٧٦، واالعتصام ٥/١٧٦ شرح التجريد )١(
 .  ٢/٨٨٨، وابن ماجه ٣٤٦ ومسند أمحد رقم٨/٣٨،٣٩

 ، وأبو داود ٥/١٦٧، وأصول األحكام ، واالعتصام ٣/٣٧٦، والشفاء ٥/٢١٣شرح التجريد  )٢(
 .  ٤٧١ رقم٢٠/٢٠٦، واملعجم الكبري ٨/٢٩، والبيهقي ٢٦٦٠، وابن ماجه رقم٤٥٠٦رقم

إن ويل الدم يقتل واحدا خيتاره ويأخذ من الباقني للمقتص :  قال أبو حنيفة والشافعي وكثري من العلماء)٣(
 . ال يقتلون : منه قسطهم من الدية، وقال مالك

، والدار ٨/٥٢، والبيهقي ٥/١٦٤صول األحكام، واالعتصام ، وأ٣/٣٧١، والشفاء ٥/٢١٨شرح التجريد  )٤(
 .  بألفاظ مقاربة٢٦٢٦، وابن ماجه رقم٤٥٠٦، وأبو داود رقم١٣٨٧ بلفظه، والترمذي رقم٣/٩٥قطين 

، ٦/٢٥٢٧، والبخاري ٥/١٧٠، وأصول األحكام، واالعتصام ٣/٣٧٢، والشفاء ٥/٢١٧شرح التجريد  )٥(
 .  ١٥٦١ رقم٢/٨٧١، وموطأ اإلمام مالك ٤/٣٥٣، ونصب الراية ٣/٢٠٢، والدار قطين ٨/٤١والبيهقي 

 . ٨/٤١، وأصول األحكام، والبيهقي ٥/١٦٩، واالعتصام ٥/٢١٧شرح التجريد  )٦(

ــة ل المرضــیة الروَضة البھــیَّ ــرحـ  في المسـاـئ ـــ ــ  . نكـت العبادات ش
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)٣١٠( 




 مِز، ولَ د العامِ لَِت قُ ، على قتل إنسان    وخمطىءٌ وإذا اجتمع عامد  (: مسألة
((.((#) من الدية  هطَس قِ املخطىُء


وإمنا

& tΒuρ Ÿ≅ tF s% $ ·Ψ ÏΒ÷σãΒ $ \↔sÜyz ã�ƒ Ì�ós tGsù 7π t7s% u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ•Β ×π tƒ ÏŠuρ 

îπ yϑ̄=|¡ •Β #’ n< Î) ÿÏ&Î#÷δr& HωÎ) βr& (#θ è% £‰ ¢Á tƒ 4^ ]٩٢: النساء[،


  رقبةٍ قتوالكفارة عِ . ةُارفَّ والكَ  الديةُ أًطَ خ هري غَ لَتوعلى من قَ  ( :مسألة
) شهرين متتابعني   فصيام ، فإن مل جيد   مؤمنٍة
& tΒuρ Ÿ≅ tF s% $ ·Ψ ÏΒ÷σãΒ $ \↔sÜyz ã�ƒ Ì�ós tGsù 7π t7s% u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ•Β ×π tƒ ÏŠuρ îπ yϑ̄=|¡ •Β 

#’ n< Î) ÿÏ&Î#÷δr& ^ ]٩٢: النساء[
& yϑsù öΝ ©9 ô‰ Éf tƒ ãΠ$ u‹ÅÁ sù Èøt�ôγx© È÷yèÎ/$ tF tF ãΒ^ ] ٩٢: النسـاء[




  عشرةُ  من الذهب، أو    مثقالٍ  ألف :ا مسلما كان أو ذمي     احلر ديةُ(: مسألة
بقر، أو ألفا شاة من      أو مئتان من ال    ، من اإلبل   أو مئةٌ  ،ةض درهم من الفِّ   آالٍف
 األموال فعلى أهل كل صنف من   ،   وخيتلف ذلك حبسب اختالف األموال     .الغنم

 $)من جنس ما ميلكونه   
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)٣١١( 

))



(() ١(.، 
)٢(#
وإمنا)٣(


#) ٤(.

 ؛)٥() واخلطأ سواء  -  يِةفيما جيب من الد    - والعمد( :مسألة
#))(()٦(.


على  - إذا ثبتت بالبينة   - ودية اخلطأ ،   على اجلاين  ِدم الع وديةُ( :مسألة

 ) فيه لزمته الديةُ   ح اجلاين أو صالَ   ففإن اعتر . ث سنني العاقلة، تؤخذ يف ثال   
 $))

                                                                                       

 .  حبذف لفظة ميانية، وأصول األحكام ٣/٤١٠، والشفاء ٥/١٨٣، وشرح التجريد ٣٤١املسند ص )١(
 .  أنه جعل على أهل الذهب ألف دينار ، وأصول األحكام بلفظ٤١١-٣/٤١٠الشفاء  )٢(
 . عند الشافعي جتب ثلث دية املسلم  )٣(
 . ٨/١٠٢، والبيهقي ٥/٢٠٨، وأصول األحكام، واالعتصام ٣/٣٩١، والشفاء ٥/١٦٦شرح التجريد  )٤(
عند أيب حنيفة والشافعي دية شبه العمد تغلظ من حيث الكف حيث جيب على القاتل عند أيب حنيفة  )٥(

مخس وعشرون بنت خماض، ومخس وعشرون بنت لبون ومخس وعشرون حقة ومخسة : عاأربا
 . ثالثون جذعة وثالثون حقة وأربعون ثنية : وعشرون جذعة، وعند الشافعي أثالثًا

 ، وابن ماجه ٨/٧٣، والبيهقي ٤٥٤١، وأبو داود رقم٥/٢١٨، وشرح التجريد ٣/٣٩١ الشفاء )٦(
 .  ٤/٢٦٩، ونصب الراية ٢٦٢٧رقم
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)٣١٢( 

(() ١(. # . 

--وإمنا
 $))
(()٢(

 عب، ور اعذَ جِ عب ر :)٣( من اإلبل كانت أرباعا     الديةُ ِتذَِخوإذا أُ ( :مسألة
 )اٍضخ م بناتعبون، ورب ل، وربع بناتاققَِح

$ ،#؛ 


 ،ركَ، كاألنف واللسان والذَّ   ا واحد اوما كان يف اإلنسان عضو    ( :مسألة
 ،يدين والـرجلني   وال واألذنني كالعينني   ،، وما كان عضوين   ففيه الدية كاملةً  

 -  وهي اليت تبلغ العظم    -  ِةحوِضمويف الْ  .يِة الد  منهما نصف   واحدٍ ففي كلِّ 
 وهي الـيت    - ويف اهلامشة  . ذلك العضوِ   ديةِ ِرش ع فص نِ إذا كانت يف عضوٍ   

 وهي اليت خيرج منها شـيء مـن         -  ِةلَقِّنمه، ويف الْ  ِتي دِ رش ع - شم العظم 
  الدماغ  وهي اليت تبلغ أم    -  ِةما، ويف اآل  هِرش ع فصِن و ِهِتي دِ رش ع - العظام

ويف السـن    . وهي اليت تبلغ اجلوف    ؛ أيضا وكذلك يف اجلائفةِ   .ية الد  ثلثُ -
نصف ع الدية ِرش ( # 
)٤(

                                                                                       

، واالعتصام ٣/٦٨٧٠، وهو يف أصول األحكام ، والشفاء ٥/١٨٩، وشرح التجريد ٣٤٤املسند ص )١(
 .  ٤/٣٢، وتلخيص احلبري ٣/١٧٨ عن ابن عباس، والدار قطين ٨/١٠٤، والبيهقي ٥/٢٠٤

 .  ٥/١٨٩، وشرح التجريد ٣٤٤املسند ص )٢(
 .  خماض وزادت الشافعية ابن لبونعند احلنفية والشافعية جتب أمخاسا فزادت احلنفية ابن )٣(
 .  ١٣/٤٠٤لسان العرب . ما الن منه:  مارن األنف)٤(
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)٣١٣( 

 

ٌ )١(



 فأمـا 


وإمنا




 وأما $))
(() ٢(
#

 وإمنا


)ه يف ذلك كلِّ   ِلج الر  ديةِ من على النصف     املرأةِ وديةُ(: مسألة
 $))

                                                                                       

، واالعتصام ٤٠١-٣٩٢، والشفاء من ص١٦٨، ٥/١٦٧، وشـرح التجـريد ٣٤٣ املسند ص)١(
، ١٥٤٧ رقم٢/٨٤٩، وموطأ اإلمام مالك ٤/٣٧٣، ونصب الراية ٢ ٨/٨٦، والبيهقي ٥/١١٧

 . ٢٣٦٦وسنن الدارمي رقم
 عن ٨/٨٢، وأصول األحكام، والبيهقي ٣/٣٩٧، و الشفاء ٥/١٦٨، وشرح التجريد ٣٤٤املسند ص )٢(

 . ٤/٢٦، وتلخيص احلبري # عن النيب ٤/٣٧٤، ونصب الراية ٣/٢٠١زيد بن ثابت، ومثله الدار قطين 
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)٣١٤( 

(() ١(
 وإمنا




 يعتـرب  ِه ما ذهب مـن أعضـائِ   وديةُ،هتيم ِقلَِت إذا قُويف العبدِ (: مسألة
.)تهبقيم

 $))

(() ٢(. $))
(() ٣( $))

(() ٤( 
)ومـةٌ  ففيه حكُ   اجلناياتِ ِشورأ ن م اروما مل يكن مقد   ( :مسألة


ماإ

                                                                                       

 ٨/٩٥، وأصول األحكام، والبيهقي ٥/١٧٥، وشرح التجريد ٣/١٤٦٤، واألمايل ٣٤٥ املسند ص)١(
، ومثله تلخيص احلبري # وهو مرفـوع إىل النيب ))جراحات النساء على نصف دية الرجل((: لفظب
 .  ))عقل املرأة على النصف من عقل الرجل((:  بلفظ٤/٣٦٣، ونصب الراية ٤/٣٤

  .، وأصول األحكام ٥/١٧٩ شرح التجريد )٢(
، ونصب الراية ٥/٢٢٧ ، وأصول األحكام، واالعتصام٥/١٧٩، وشرح التجريد ٣٤٧ املسند ص)٣(

  . عن النخعي والشعيب ٤/٣٨٩
 ٣/٤٠٢، والشفاء ))نصف مثنه((: ، وأصول األحكام بلفظ٥/١٨١، وشرح التجريد ٣٤٥ املسند ص)٤(

 .))ويف يده نصف قيمته((: حبذف
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)٣١٥( 




ثاينوال






) على ما يراه احلاكم)١(ةٌ حكوم ِرعوكذلك يف الش  (: مسألة



$))

(() ٢(





فإن وقع العفـو    ،   عن اجلاين   من بعده العفو   ِه ولورثتِ للمجروِح(: مسألةٌ
) معـا وا عنهما مجيعا سقطافَ الدية، وإن عمنهم عن الدم دون الدية فلهم أخذُ     


                                                                                       

 . إذا مل يرجع الشعر وجبت فيه الدية كاملة : قالت احلنفية )١(
 .  ٢/٢٩٢األحكام  )٢(
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)٣١٦( 

 وإمنا


)١(#))
)٢(
(()٣(. 

&ô yϑsù u’ Å∀ ãã …ã&s! ô ÏΒ ÏµŠÅz r& Öóx« 7í$ t6 Ïo?$$ sù Å∃ρ ã�÷èyϑø9$$ Î/ í!#yŠr&uρ Ïµ ø‹s9Î) 9≈ |¡ ôm Î*Î/ 3^ 
:قلنـا ]١٨٧: البقرة[




 طالبةُرهم امل ه، ولسائِ  الورثة عن الدم سقط كلُّ      بعض ىفَفإن ع (: مسألة
أما) منهاهقَّ حطِْقس وله أيضا إذا مل ي،حبقهم من الديةِ  


وأما




                                                                                       

ليس لويل الدم إال القصاص أو العفو وال سبيل له إىل الدية إال برضى القاتل، : ي وأبو حنيفة قال الشافع)١(
أن الواجب هو القود مث ننقل : والثاين. ما ذكرناه: أحدمها: ورتب أصحاب الشافعي قوله على وجهني

 . إىل املال بالعفو عن القود واختيار املال 
 .  ٢/٨النهاية يف غريب احلديث . هو الفساد يف األعضاء: اخلَبلُ )٢(
، وابن ماجه ٤٤٩٦، وأبو داود رقم٥/١٧٣، واالعتصام ٣/٣٧٥، والشفاء ٥/٢١٨شرح التجريد  )٣(

 .  ٤٩٤ رقم٢٢/١٨٩، واملعجم الكبري ٨/٥٢، والبيهقي ٢٦٢٣رقم
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)٣١٧( 


 الفـرائض،   على ما يأيت ذكرهم يف كتاب  ، هم العصبات  :لةُالعاِق(: مسألة

ويواحد منهم دون املثقال، وقد قُ       كلُّ لُِمح ديف ثالث سنني   ، بتسعة دراهم  ر (



)١(

# ) ٢( .#
))(()٣(.
)٤(
 $))(() ٥(

#   .لناق:


# وقلنا
 )٦(،

                                                                                       

ة يف أسد الغابة انظر الترمج. ملَيكَةُ بنت عومير اهلذلية، واألخرى أم عفيف بنت مسروج: رأتان مها امل)١(
 .  ٤/٣٩٦، واإلصابة ٣٥٧، ٧/٢٦١

 بزيادة ما بني القوسني، وأصول ٣٩٠-٣/٣٨٩، والشفاء ٥/٢٠٤، واالعتصام ٥/١٨٩شرح التجريد  )٢(
 . ٣/١٩٧، والدار قطين ١٦١٥١ رقم٨/١٠٧، والبيهقي ٤٥٧٥، وأبو داود رقم١٦٨٢األحكام، ومسلم رقم

   .٨/١٠٦، وأصول األحكام، والبيهقي ٥/٢٢٣، واالعتصام ٥/١٨٩ شرح التجريد )٣(
 . إم العصبة إال األب واجلد واإلبن وابن اإلبن فال يعقلون : قال الشافعي )٤(
 . ، وأصول األحكام ٥/١٨٩ يف حديث طويل، وشرح التجريد ٣٤٣املسند ص )٥(
 اري رقم، والبخ٥/٢٢٣، واالعتصام ٣/٣٩٩، وأصول األحكام، والشفاء ٥/١٨٨ شرح التجريد )٦(

 .  ٣٤٨٢ رقم٤/٨، واملعجم الكبري ٣/١١٥ ، والدار قطين ٨/١١٣، والبيهقي ٥٤٢٧
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)٣١٨( 

 قلنـا








 إليهم من يليهم    م لقلة عددهم، ض   ؛فإن مل حيتمل البطن األدىن    (: مسألة
) كذلك إىل أن ال يبقى من العصبات أحدمن البطون، مث  


 ) اجلاين لفإذا بقي من الدية شيء مل حتتمله العاقلة عاد يف ما          (: مسألة

 
وإمنا
)١(







                                                                                       

 . ال جتب يف ماله بل جتب على بيت مال املسلمني : قال أبو حنيفة والشافعي )١(
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)٣١٩( 


 ، عند إنسان بعينـه    هلَت قَ ه ورثت ِع ومل يد   يف قريةٍ   قتيلٌ دِجإذا و (: مسألة

، ممـن    املقتـولِ  هم ورثةُ  خيتار -  رجالً نوهي أن حيلف مخسو   : ةُامسففيه القَ 
 بالديـة   مكَحالً، مث ي  وا له قاتِ  مِل وال ع  ، باهللا ما قتلوه   - يوجد يف تلك القرية   

 على ع١(هـم ل أهل تلك القرية كلِّ  اِقو((
#

))((
))(()٢( .


 $ $


) ٣( وإمنا



 دون  -  األحرار البـالغني   اِلج إال على الر   ةُامسوال جتب القَ  (: مسألة

، سواء كـانوا    )٤(د فيه القتيلُ  ِج ممن حضر القرية يف الوقت الذي و       - غريهم
                                                                                       

 . عند الشافعية ال جتب الدية  )١(
 .  ٨/١٢٨، والبيهقي ٥/٢٣٠تصام ، واالع٣/٤١١، ومعناه يف الشفاء ٢/٣٠٧، واألحكام ٥/١٩٤شرح التجريد  )٢(
 . ٥/٢٣١، واالعتصام ٣/٤١٤، وأصول األحكام، والشفاء ٥/١٩٤، وشرح التجريد ٣٤٧ املسند ص)٣(
 . بل جتب على الغائب أيضا : وقال أبو حنيفة )٤(
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)٣٢٠( 

(()من سكاا أو من األضياف فيها  
((








قلنا:




 من  علىميانُ األِترر كُ- يف القرية مخسون رجالًوإذا مل يوجد  (: مسألة
)وجد منهم حىت تكمل مخسـني ميينـا      




)رِق أو ي  فِلح حىت ي  سِب ح ،اليمني بعد املطالبة ا   ومن امتنع من    (: مسألة



  بني الصفني فيكـون حكـم      لَِتوكذلك القول يف القتيل إذا قُ     (: مسألة

) أهل القرية  مكْتنة ح احلاضرين للف 
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)٣٢١( 


 أو  شر منه، وما كان فيه أَ     صتقْ، فإنه ي   وفيه قصاص  ى العبد نما ج (: مسألة

) فذلك الزم لسيده إىل قدر قيمة العبد     قيمةٌ
& $ oΨ ö; tF x.uρ öΝ Íκö�n=tã !$ pκ�Ïù ¨βr& }§ øÿ̈Ζ9$# 

Ä§ øÿ̈Ζ9$$ Î/^] ٤٥: املائدة[،# ))(( فأمـا





وإمنا













 ؛ شوارعهم  أو ركضها يف بعض    ، دابته يف طريق املسلمني    فقَّومن و ( :مسألة

ِمضما أ  ن      تلفته بيدها أو رجلها، فإن سير ا هها سريا على ما جرت به العادةُين 

ــة ل المرضــیة الروَضة البھــیَّ ــرحـ  في المسـاـئ ـــ ــ  . نكـت العبادات ش
  المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني.  د:تحقیق،  َجْعفر بن أحمد بن أبي یحیى َعْبدالسَّالم العالمة شمس الدین :تألیف

  صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣ الثانیةالطبعة 
www.almahatwary.org 



 

)٣٢٢( 

 )مل يضمن ما أتلفته   


 $))


(()١(.قلنا
#

))(() ٢( .

 البهيمة ما أتلفته من زرع الناس لـيالً، وال          ويضمن صاحب ( :مسألة

)ها فيـه  لَخديضمن ما أتلفته ارا، إال أن يكون ساقها إليه، أو أَ          
#

) ٣(قلنا



                                                                                       

 . ٥/١٩٥، وأصول األحكام، واالعتصام ٣/٤٠٦، والشفاء ٥/٢٠٤، وشرح التجريد ٣٤٨ املسند ص)١(
، والبخاري ٥/١٩٣، وأصول األحكام، واالعتصام ٣/٤٠٦، والشفاء ٥/٢٠٤لتجريد  شرح ا)٢(

، ٥/٤٥، والنسائي٦٤٢، والترمذي رقم٤٥٩٣، وأبو داود رقم٣/١٣٣٤، ومسلم ١٤٢٨،٢٢٢٨رقم
 . ٧٢٥٨،٧٤٦١، ومسند أمحد رقم٢٦٧٣وابن ماجه رقم

، وأبو داود ٥/١٩٦، وأصول األحكام، واالعتصام ٣/٤٠٧، والشفاء ٥/٢٠٥ شرح التجريد )٣(
 .  ٢٣٣٢، وابن ماجه رقم٣/١٥٥، والدار قطين ٣٥٧٠رقم
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)٣٢٣( 


: مسألة



#

))(()١( .

 $)٢(


 منهما   واحدٍ وإذا اصطدم فارسان أو رجالن يف طريق، فقتل كلُّ        (: مسألة
يف وكذلك القـول    .  واحد منهما على عاقلة اآلخر      كلِّ ه، كانت ديةُ  صاحب

))٣( واحد من أصحاما على عواقل اآلخرين    كلِّ ةَي دِ  فإنَّ ؛السفينتني






                                                                                       

 ٢١٤٦،٢٨١٤، وأصول األحكام، والبخاري رقم٥/٢١٠، وشرح التجريد ٣/١٥٠٥ األمايل )١(
 . ٢٦٥٧، وابن ماجه رقم١٩٨٦٤، ومسند أمحد رقم١٦٧٣، ومسلم رقم٤١٥٥ورقم

 . حكام ، وأصول األ٥/٢١٠، وشرح التجريد ٣٤٧ املسند ص)٢(
 . جيب على عاقلة كل واحد منهما نصف دية اآلخر :  قال الشافعي)٣(
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)٣٢٤( 

ا ميتا وجبت    حبلى، فألقت جنينا حر    ومن اعتدى بضرب امرأةٍ   (: مسألة
)ة مخسمائة درهم  روقيمة الغ . ة، وهي عبد أو أمة    رفيه غُ 

#
#)١(وأما





  عشرِ صفن ،لقته ميتا أ و ، إذا كان من غري سيدها     ِةويف جنني األم  (: مسألة
)حيا لو كان    هقيمِت





)ودية اجلنني لورثته  (: مسألة



 الزاين، وهو مائة جلدة إن      دح: هاأحد:  مخسة  ضروب احلدود(: مسألة

 كان حاكْا بِ ر٢(ر(   وإن كان م ،حص ا جِلنجلدة،  مائةَ د  ِج ورم   حىت ميـوت )٣(، 
                                                                                       

، والبخاري ٥/٢٢٢، وأصول األحكام، واالعتصام ٣/٣٩٩، والشفاء ٥/١٨٨ شرح التجريد )١(
  ٤٥٦٨، وأبو داود رقم٣/١٣١٠، ومسلم ٥٤٢٧رقم

 . جيلد وينفى سنة :  قال الشافعي)٢(
 . لد مع الرجم  عند الشافعية واحلنفية ال ج)٣(
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)٣٢٥( 

. اح صحيحٍ كَِن بِ عاِمج وي حِكن هو بأن ي   :انُحصاملرأة يف ذلك كالرجل، واإلِ    و
    مخسون جلدة ىنوحد العبد واألمة يف الز (&èπ u‹ÏΡ#̈“9$# 

’ ÎΤ#̈“9$#uρ (#ρ à$Î#ô_ $$ sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑåκ÷]ÏiΒ sπ s�($ ÏΒ ;οt$ù#y_ (^ ]٢: النور[ 
#

)١(#)) 
(()٢( $

#)قلنا. )٣
  قلنـا

 قلنا
&÷βÎ*sù š ÷s?r& 7π t± Ås≈ xÿÎ/ £ Íκö�n=yèsù 

ß# óÁ ÏΡ $ tΒ ’ n? tã ÏM≈ oΨ |Á ós ßϑø9$# š∅ ÏΒ É>#x‹ yèø9$# 4^ ]٢٥: النساء[ .



 $))(() ٤(

                                                                                       

، والدار قطين ٨/٢١٧، والبيهقي ٤٤٣٨، وأصول األحكام، وأبو داود رقم٥/٩٦ شرح التجريد )١(
  .٣/١٣٨، وشرح معاين اآلثار ٣/١٦٩

، ومسلم ٥/٦٤، واالعتصام ٣/٣١٤، والشفاء ٥/٩٥، وشرح التجريد ٣/١٣٨١، واألمايل ٣٣٤املسند ص )٢(
 .، وشرح معاين اآلثار ٢٥٥٠، وابن ماجه رقم٤٤١٥اود رقم، وأبو د١٤٣٤، والترمذي رقم ١٦٩٠رقم

، ٥/٨١، واالعتصام ٣/٣١٥، والشفاء ٥/٩٦، وشرح التجريد ٣/١٣٨٣، واألمايل ٣٣٤ املسند ص)٣(
 . ٣/١٢٤، والدار قطين ٦٤٢٧، والبخاري رقم٤/٣٦٥وأصول األحكام، واملستدرك 

  .٥/٥٨ وأصول األحكام، واالعتصام ،٣/٣١٣، والشفاء ٥/٩٧، وشرح التجريد ٣٣٥ املسند ص)٤(
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)٣٢٦( 

ا،  حر وهو مثانون جلدة إذا كان القاذف     :  القاذف د ح :والثاين(: مسألة
ـ  قاذِ دحا بالغا مسلما، فإن مل يكن كذلك، مل ي         حر وكان املقذوف بالزىن   ، هفُ

 ولكن يعزوحد العبد نِ  . رصف احلر  حد (
&tÏ%©!$#uρ tβθãΒö�tƒ ÏM≈oΨ|Áósßϑø9$# §ΝèO óΟs9 (#θè?ù'tƒ Ïπyèt/ö‘r'Î/ u!#y‰pκà− óΟèδρß‰Î=ô_$$sù tÏΖ≈uΚrO Zοt$ù#y_^ 
قلنا]٤: النور[




قلنا:

 إذا كـان    )١(وهو مثانون جلدة  :  شارب املسكر  د ح :والثالث(: ةمسأل

ٍا فنصف ذلك   حرا، فإن كان عبد(#
))(() ٢(#

)٣(
 وقد $

))(() ٤(


                                                                                       

 . حده أربعون جلدة :  وقال الشافعي)١(
، والترمذي ٥/٩٥، واالعتصام ٣/٣٣٤، وأصول األحكام، والشفاء ٥/١٣٠ شرح التجريد )٢(

  .٣/٣٥٢، ونصب الراية ١٤٤٢رقم
 ومسند ،٣/١٥٧، وشرح معاين اآلثار ٥/٩٦، وأصول األحكام، واالعتصام ٥/١٣٠ شرح التجريد )٣(

  .٤٤٥٠، وصحيح ابن حبان رقم٣٢١٩، ومسند أيب يعلى رقم ١١٦٥٩رقم أمحد
، ٣/٣٣٣، وأصول األحكام، والشفاء ٥/١٣٢رح التجريد ، وش٢/٤١٠، واألحكام ٣٣٧املسند ص )٤(

  .٠/٢٨٦، ومسند الشافعي ٨/٣١٣، والبيهقي ٥/١٠٠واالعتصام 
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)٣٢٧( 

ـ    العاقلُ غُ البالِ قِرسوهو أن ي  : ِةقَِر الس د ح :بعاوالر(: لةمسأ  ٍزر من ِح
  إىل فإن عاد  . اليمىن من الكوع   ه يد عطَقْت، فَ )١( أو ما قيمته ذلك     دراهم رةَـعش

  تظهر  بل حيبس حىت   ، مل يقطع بعد ذلك    فإن عاد . السرقة قطعت رجله اليسرى   
ويقطع الولد إذا سرق     .سرق من مال ولده    وال قطع على والد إذا       .)٢(هتوبت 

) وال يقطع العبد إذا سرق من مال سيده.)٣(من مال والده  
& ä−Í‘$¡¡9$#uρ èπs%Í‘$¡¡9$#uρ (#þθãèsÜø%$$sù $yϑßγtƒÏ‰÷ƒr& L!#t“y_ $yϑÎ/ $t7|¡x. Wξ≈s3tΡ zÏiΒ 

«!$# 3 ª!$#uρ î“ƒ Í•tã ÒΟŠÅ3ym ∩⊂∇∪^]٣٨: ملائـدة ا[






#))
(() ٤(.


#))(()٥(

                                                                                       

 . بثالثة دراهم : كإنه يقطع بربع دينار، وقال مال:  قال الشافعي)١(
 . يقطع يف الثالثة يده اليسرى، ويف الرابعة رجله اليمىن فإن عاد بعد الرابعة حبس: وهو قول أيب حنيفة، وقال الشافعي )٢(
 . إنه ال يقطع إذا سرق مال أبيه :  قال أبو حنيفة)٣(
، وشرح ٤/٢٣٦ين ، والدار قط٧٤٣٠ رقم٤/١٥٢، وأصول األحكام، والبيهقي ٥/١٣٧شرح التجريد  )٤(

 .١٠١املختار ص. تمر الذي خيفف فيهواجلرين موضع ال. ٨١٥١ رقم٤/٤٢٣، واملستدرك ٣/١٤٦معاين اآلثار 
، وأصول األحكام، ٥/١٣٦، وشرح التجريد ))ال يقطع املختلس وال املنتهب((: بلفظ٣/١٤٢٩ األمايل )٥(

، ٣/١٧١، وشرح معاين اآلثار ٣١٠ رقم٣/١٨٧، والدار قطين ٥/١١٢، واالعتصام ٣/٣٥٠والشفاء 
  .٤٣٩١، وأبو داود رقم١٤٤٨والترمذي رقم
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)٣٢٨( 


#))

(() ١( #))
(() ٢( $))

(() ٣(
#)٤(وقلنا

 $)٥(قلنا
 $
#)٦(
 $

))
(() ٧(


                                                                                       

 ٧/١٥٤، والطرباين يف األوسط ٥/١٠٥، وأصول األحكام، واالعتصام ٥/١٣٤شرح التجريد  )١(
 .# عن النيب ٦٤٠٧ ، وفتح الباري رقم٣/٣٥٩، ونصب الراية ٦/١٧٤، وجممع الزوائد ٧١٤٢رقم

 ٨/٢٥٤، والبيهقي ٩٧٤٢ رقم٩/٣٥١، واملعجم الكبري ٢٨١٠٦رقم ٥/٤٧٦ مصنف ابن أيب شيبة )٢(
  .))ال تقطع يد السارق إال يف دينار فصاعدا((: بلفظ

  .٥/١٠٥، وأصول األحكام، واالعتصام ٥/١٣٤، وشرح التجريد ٣٣٨ املسند ص)٣(
 ،٤٣٨٧، وأبو داود رقم٣/١٦٣، وشرح معاين اآلثار ٣/٣٤٦، والشفاء ٥/١٣٤ شرح التجريد )٤(

  .٢٨١٠٤ رقم٥/٤٧٦ومصنف ابن أيب شيبة 
 .، وأصول األحكام ٣/٣٥١، والشفاء ٥/١٣٩ شرح التجريد )٥(
 .٨/٢٧٤ البيهقي )٦(
  .٣/٣٧٤، وأصول األحكام، ونصب الراية ٣/٣٥٢، والشفاء ٥/١٣٩، وشرح التجريد ٣٣٩املسند ص )٧(
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)٣٢٩( 

)١( قلنـا
#

))(() ٢(.
#))(() ــا .)٣ قلن


قلنا: 
 $
))(()٤(،

)٥(
وهو الذي يقطع الطريق وحيمل :  احملارب حد:واخلامس(: مسألة
 فإنه ينفى بأن يطرد من البلد إىل بلد آخر، فإن ؛ إلخافة املسلمني؛السالح

وإن كان قد أخذ ، ره على ما يرى عز قبل جناية منه على أحٍد به اإلمامرِفظَ
ل أحدا قتل به مث ه من خالف، وإن كان قد قته ورجلُ يدتعِطشيئًا من املال قُ

فَظْصلب، فإن تاب قبل أن يرطَقَ به اإلمام سعنه هذه احلدودت  (
&$ yϑ̄ΡÎ) (#äτℜ t“y_ tÏ%©!$# tβθ ç/ Í‘$ ptä† ©!$# …ã&s!θ ß™u‘ uρ tβöθ yèó¡ tƒ uρ 

                                                                                       

 .، وأصول األحكام ٣/٣٥٢، والشفاء ٥/١٣٩ شرح التجريد )١(
، وابن ماجه ٥/١١١، وأصول األحكام، واالعتصام ٣/٣٤٩، والشفاء ٥/١٥٤شرح التجريد  )٢(

  .٤١٠، وابن حبان رقم٦٩٦١ رقم٧/٢٣٠، واملعجم الكبري ٧/٤٨٠، والبيهقي ٢٢٩٢رقم
، وتلخيص احلبري ٩/٣٠٣، وأصول األحكام، وتأريخ بغداد ٣/٣١١، والشفاء ٥/١٠٨شرح التجريد  )٣(

  .٣/٣٣٣، ونصب الراية ١٢٩٧٢، ١٢/١٢٩٥٧، وكنـز العمال ٤/٥٦
، وأصول ٣/٣٤٩، والشفاء ٢/٢٥٤، واألحكام ١٤٢٧، ٣/١٤٠٣، واألمايل ٣٣٩ املسند ص)٤(

  .٩٦٩٣ رقم٩/٣٤٠، واملعجم الكبري ٨/٢٤٣األحكام، والبيهقي 
 .  مبعناه ٥/٥١٩، وابن أيب شيبة ٣/٣٤٩ الشفاء )٥(
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(#öθ xÿΨ ãƒ š∅ ÏΒ ÇÚö‘ F{ $# 4 š�Ï9≡ sŒ óΟ ßγs9 Ó“ ÷“Åz ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( óΟ ßγs9uρ ’ Îû Íοt�Åz Fψ$# ë>#x‹ tã 

íΟŠÏà tã ∩⊂⊂∪^ ]٣٣: املائدة[
      


وإمنا


  
 قلنا

       
            

 # ))
((. قلنا

وإمنا
   قلنا )١( أو &÷ρ r& 

(#þθ ç6 ¯=|Á ãƒ^  &çµ≈oΨ ù=y™ö‘ r&uρ 4’ n< Î) Ïπ s�($ ÏΒ A# ø9r& ÷ρ r& 

šχρ ß‰ƒ Ì“tƒ ∩⊇⊆∠∪^ ]١٤٧: الصافات[، وإمنا   


  
 قلنا   

                                                                                       

  . ظاهر قول الشافعي أنه ال صلب عليه )١(
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&�ωÎ) šÏ%©!$# (#θ ç/$ s? ÏΒ È≅ ö6 s% βr& (#ρ â‘ Ï‰ ø)s? öΝ Íκö�n=tã ( (#þθ ßϑn=÷æ$$ sù �χr& ©!$# 

Ö‘θ àÿxî ÒΟ‹Ïm  ،]٣٤: املائدة[ ^∪⊇⊃∩ ‘§
 $

)؛)١


&$ yϑ̄ΡÎ) (#äτℜ t“y_ tÏ%©!$# tβθ ç/ Í‘$ ptä† 

©!$# …ã&s!θ ß™u‘ uρ^  



 


)٢(
)٣(وعند

    
          

                                                                                       

  .٢/٢٦٣ األحكام )١(
، له أخبار يف الفتوح، #قيل أدرك النيب .  حارثة بن بدر التميمي الغداين، تابعي ، من أهل البصرة)٢(

أُمر على قتال اخلوارج يف العراق . وقصة مع عمر، ومع علي وأخبار مع زياد يف دولة معاوية وولده
اإلصابة . وه دخل سفينة مبن معه فغرقت مفلما أرهق) من نواحي األهواز( فهزموه بنهر تريا 

  .٦/١٤٥، وابن عساكر ٢/١٥٨، واألعالم ١/٣٧١
، ٦/٤٤٤، واملصنف البن أيب شيبة ٥/١٣٣، واالعتصام ٣/٣٦٣، والشفاء ٥/١٦٢ شرح التجريد )٣(

  .٨/٢٨٤وروي عن أيب موسى األشعري ما هو مبعناه البيهقي 
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 فالوصية.  بواجب، ووصية مبا ليس بواجبوصيةٌ: الوصايا ضربان(: مسألة

الديون واملظامل   ك ، ما كان متعلقًا يف األصل باملال      :أحدمها: بالواجب ضربان 
ها سـوى    وما وجب بالنذر والكفارات كلِّ     ،والزكوات واألعشار واخلمس  

أمـا ) الورثة كفارات الصوم، فهذا يلزم من مجيع املال، وال يعترب فيه رضاءُ          


 $))(()٢(
 وأما




  كاحلج والصوم وكفارة   ،قًا يف األصل بالبدن   لِّعتان م  ما ك  :والثاين(: مسألة
الصوم، فإن هذا يلزم من ثلث التركة فما زاد على الثلث مل جيز إال بإجـازة               

)الورثة
                                                                                       

، ومثله نصب الراية ))حىت تؤديه((:  بلفظ٦/١٠٠، والبيهقي ٣/٣٦٥، والشفاء ٥/١٦٢ شرح التجريد )١(
  .٢٤٠٠، وابن ماجه رقم١٢٦٦، والترمذي رقم٣٥٦١، وأبو داود رقم٣/٣٧٥

  .٥/٢٤٥، واالعتصام ٣/٤٤١، والشفاء ٣٧٧ املسند ص)٢(
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#
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(() ٢(
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 أو  ،ات القرب من فهو ما يتطوع اإلنسان به       :وما ليس بواجب  (: مسألة
 إال أن   ،ه من الناس، فهذا جيوز من الثلث بعد قضاء الـديون          يوصي به لغريِ  

ِجيه الورثة يز(# ))
(( 


أمـا )وسواء كانت الوصية لوارث أو غري وارث يف جوازها       (: مسألة

وأما 
uý)٤( .&. ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 7π §‹Ï¹uρ 

Å»θ ãƒ !$ pκÍ5 ÷ρ r& AøyŠ 3^ ]١١: النساء[،
#))

                                                                                       

  .٩/٢٥٠، وابن عساكر ٢/٣٧، واإلصابة ٢/١٧١االستيعاب .  هو سعد بن أيب وقاص)١(
، وأصول األحكام، والبخاري ٥/٢٤٦، واالعتصام ٣/٤٢٤، والشفاء ٥/٢٣٤ريد  شرح التج)٢(

 .٢٨٦٤، وأبو داود رقم٢١١٦، والترمذي رقم١٦٢٨، ومسلم رقم١٢٣٣رقم
 . مبعناه ٦/٢٦٩، والبيهقي ٤/١٩٨ املعجم الكبري )٣(
  .٢/٤٢٧ األحكام )٤(
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èπ§‹Ï¹uθø9$# Ç÷ƒy‰Ï9≡uθù=Ï9 tÎ/t�ø%F{$#uρ^]١٨٠: البقرة[،


 ،ٍةقَدص  أو ،ٍقت أو عِ  ،ٍةب من هِ  : مرضه ِةفَّ املريض يف حال خِ    هوما يفعلُ (: مسألة
 أو محوما يفعله مع  . وما جرى جمرى ذلك، فهو نافذ مثل ما يفعله الصحيح  ،اٍةاب

)شدة مرضه املخوف عليه منه فهو يف حكم الوصية
) بالرد لُطُب وت ،ى له وصموالوصية تتم بقبول الْ   (: مسألة

) منـها صقِّن وي، فيهايرجع عن وصيته، ويزيد   أن   وصيوللم(: مسألة





 وأما
ي فله أن يردها قبـل  وِصم مىت قبل الوصية يف حياة الْ والوصي(: مسألة

   وإذا مل يقبلْ   )٢(ها بعد موته  موته، وليس له رد ،  الْ ها حىت مات ي كان لـه  وِصم
أما) ها بعد ذلك  أن يقبلَ 

                                                                                       

، وابن ماجه ٢٨٧٠اود رقم، وأبو د٢١٢١، والترمذي رقم٥/٢٥٢، واالعتصام ٣/٤٢١ الشفاء )١(
  .))فال وصية((:  بلفظ٢٧١٣رقم

 عند الشافعية ال يكون قبول املوصى له إال بعد موت املوصي فال عربة بقوله أو رده يف حياة املوصي )٢(
 .وعلى هذا فإن للموصى أن يرد الوصية بعد موت املوصي إن قبلها يف حياته 
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وأما




قلنــا



 واحد منهما وصي لـه،       إىل رجلني، فكلُّ   ةُوإذا كانت الوصي  (: مسألة

)هما أن يقوم بنفاذ الوصية  نولكل واحد م  






)١()وللوصي أن يوصي مبا هو وصي فيه      (: مسألة






                                                                                       

 . غريه  عند الشافعية ليس للوصي أن يوصي إىل)١(

ــة ل المرضــیة الروَضة البھــیَّ ــرحـ  في المسـاـئ ـــ ــ  . نكـت العبادات ش
  المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني.  د:تحقیق،  َجْعفر بن أحمد بن أبي یحیى َعْبدالسَّالم العالمة شمس الدین :تألیف

  صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣ الثانیةالطبعة 
www.almahatwary.org 



 

)٣٣٦( 


 . السبب :والثاين،  النسب: أحدمها:  بأحد أمرين  قحستاملواريث ت (: مسألة

: واألسباب ضـربان   .مـارحأم، وعصبات، وذو    اذو سه : فاألنساب ثالثة 
 ) ووالء ،نكاح


 وإمنـا







ـ  والن ، والثلثـان  ، والثلث ،وهي السدس :  ستةٌ امهالس(: مسألة صف، 
والربوالثُّ ،ع مفالسدس سهم األب مع الولد وولد االبن، وهو سهم األم           .ن

)خوة واألخوات فصـاعدا مع االثنني من اإل  أيضا  أيضا مع هؤالء، وسهمها     


 وإمنـا
&Ïµ ÷ƒ uθ t/ L{ uρ Èe≅ ä3Ï9 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑåκ÷]ÏiΒ â ß̈‰ �¡9$# $ £ϑÏΒ 

x8 t�s? βÎ) tβ% x. …çµ s9 Ó$s!uρ 4^]١١: النساء[
وقلنا

&βÎ*sù tβ% x. ÿ…ã&s! ×οuθ ÷z Î) Ïµ ÏiΒT|sù â ß̈‰ ــاء[^4 9$#¡� ]١١: النس
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&βÎ*sù $ tF tΡ% x. È÷tF uΖ øO $# 

$ yϑßγn=sù Èβ$ sVè=›V9$# $ ®ÿ ÊΕ x8 t�s? 4^ ]١٧٦: النساء[


&Èe≅ ä3Î=sù 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑßγ÷Ψ ÏiΒ 

â ß̈‰ �¡9$# 4 βÎ*sù (#þθ çΡ% Ÿ2 u�sYò2r&  ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ ôΜßγsù â!% Ÿ2u�à° ’ Îû Ï]è=›W9$# 4^ ]١٢: النســاء[


ـ    األب، إذا مل يكن أب      أب  اجلد مهوهو س (: مسألة د وولـد    مع الول
فإن كانـت    . إذا كان أصلح له من املقامسة      )١(خوة واألخوات االبن، ومع اإل  

 أخذ مثـلَ  و ، له من السدس قامسهم    خوة ألب وأم أو ألب أصلح     مقامسة اإل 
#)نصيب أحدهم 

))((
))(())(()٢(.

 فأما
                                                                                       

 . عند احلنفية اجلد كاألب يف إسقاط اإلخوة )١(
، ٢٠٩٩، والترمذي رقم٥/٢٨١ بلفظ مقارب، وأصول األحكام، واالعتصام ٦/٢٩ شرح التجريد )٢(

، ٦٣٣٧، والنسائي رقم٢٩٥ رقم١٨/١٤١، واملعجم الكبري ٦/٢٤٤، والبيهقي ٢٨٩٦وأبو داود رقم
 .  ١٩٨٦١ومسند أمحد رقم
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)٣٣٨( 


  قلنـا

 $
)١( $


) ٢(.

) أم نكُوهو سهم اجلدة أو اجلدات إذا مل ت       (: مسألة
#) ٣()٤(

#
)٥( #)٦(


 $))(()٧(. 
وقلنا

                                                                                       

 . ، وأصول األحكام ٦/٢٩يد  شرح التجر)١(
 .  ٦/٢٤٦، والبيهقي ٥/٢٩٤، وأصول األحكام، واالعتصام ٦/٢٩ شرح التجريد )٢(
، وتلخيص احلبري ٢٨٩٥، وأبو داود رقم٥/٢٨١، وأصول األحكام، واالعتصام ٦/١٠ شرح التجريد )٣(

 .  ١٣٥٠ رقم٣/٨٣
طبقات املعتزلة . هـ٩٦من احلجاج سنة كان جمتهدا وله مذهب، مات خمتفيا .  تابعي حمدث فقيه)٤(

 .  ١/٨٠، واألعالم ٤/٥٢٠، وسري أعالم النبالء ٦/٢٧٠
  .٤/٩١، والدار قطين ٥/٢٩٦، وأصول األحكام، واالعتصام ٦/٣٢ شرح التجريد )٥(
 .  ٦/٢٣٥، والبيهقي ٥/٢٩٦، وأصول األحكام، واالعتصام ٦/٣٢ شرح التجريد )٦(
 .  ٥/٢٨١ل األحكام، واالعتصام ، وأصو٥/٣٣ شرح التجريد )٧(
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)٣٣٩( 

  وال ولددلَ، إذا مل يكن ومخوة ُألوهو سهم الواحد من اإل(: مسألة
ابن، وال أبوال جد (   &βÎ) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ 

»'s#≈ n=Ÿ2 Íρ r& ×οr&t�øΒ$# ÿ…ã&s!uρ î r̂& ÷ρ r& ×M ÷z é& Èe≅ä3Î= sù 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑßγ÷Ψ ÏiΒ â ß̈‰ �¡9$# 4 βÎ*sù (#þθ çΡ% Ÿ2 

u�sYò2r& ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ ôΜßγsù â!% Ÿ2u�à° ’ Îû Ï]è=›W9$# 4^] ١٢: النساء[ 



)١(

 ة مع البنـت الواحـد     ، أو بنات االبن   ،وهو سهم بنت االبن   (: مسألة
)للصلب

#
)٢(

 $))
(() ٣(

 ةخت الواحـد   مع األ  ، أو األخوات ألب   ،وهو سهم األخت  (: مسألة
)ألب وأم تكملة الثلثني   


                                                                                       

 وأجازت الشافعية أن ترث األخت مع اجلد يف مسألة األكدرية، ومسيت باألكدرية؛ ألا كدرت على )١(
 .زيد بن ثابت مذهبه 

، والترمذي ٦٣٥٥، والبخاري رقم٥/٢٨٣، وأصول األحكام، واالعتصام ٦/١١ شرح التجريد )٢(
 .  ٦/٢٣٠، والبيهقي ٢٧٢١ماجه رقم، وابن ٢٨٩٠، وأبو داود رقم٢٠٩٣رقم

 .  ٥/٢٧٩ أصول األحكام، واالعتصام )٣(
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)٣٤٠( 




 وارث سوى األبـوين، وهـو    سهم األم، إذا مل يكن     :والثلث(: مسألة
خوة واألخوات أيضا، وهلا ثلث ما يبقى إذا كـان          سهمها مع الواحد من اإلِ    

أما)معهما زوج أو زوجة   
&βÎ*sù óΟ©9 ä3tƒ …ã&©! Ó$s!uρ ÿ…çµrOÍ‘uρuρ çν#uθt/r& ÏµÏiΒT|sù ß]è=›W9$# 4^ 

قلنا]١١: النساء[
   وإمنـا


&ÿ…çµ rO Í‘ uρ uρ çν#uθ t/ r& Ïµ ÏiΒT|sù ß]è=›W9$# 4^ 

&βÎ*sù tβ% x. ÿ…ã&s! ×οuθ ÷z Î) Ïµ ÏiΒT|sù â ß̈‰ �¡9$# 4^
قلنا

 $
))

(()١(،))
((




                                                                                       

 ٦/٢٢٨، والبيهقي ٥/٢٨٨، واالعتصام ٦/٢٢، وأصول األحكام، وشرح التجريد ٣٦٣ املسند ص)١(
 . عن زيد بن ثابت 
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)٣٤١( 

. فصاعدا، إذا كانوا ورثـةً    خوة لألم   وهو سهم االثنني من اإل    (: مسألة
&βÎ*sù (#þθ)ناثهم فيه على سواءإوذكورهم و  çΡ% Ÿ2 

u�sYò2r&  ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ ôΜßγsù â!% Ÿ2u�à° ’ Îû Ï]è=›W9$# 4 ^]١٢: النساء[
 أو بنات االبن إذا     ،ني فصاعدا من البنات   ت سهم االثن  :والثلثان(: مسألة

  للصلب مل يكن بنات (  أما#
)١())

(() ٢(  $
))(() ٣(وأما

&βÎ*sù £ä. [!$|¡ÎΣ s−öθsù È÷tGt⊥øO$# £ßγn=sù $sVè=èO $tΒ x8t�s? ( ^] ١١: النسـاء[
 وقلنا


 فصاعدا، أو األختني مـن   وأم خوات ألبٍ األني من   تثنوهو لال (:مسألة

)األب فصاعدا، إذا مل يكن أخت ألب وأم    
&βÎ*sù $tFtΡ%x. È÷tFuΖøO$# $yϑßγn=sù Èβ$sVè=›V9$# $®ÿÊΕ x8t�s? 4̂ ]١٧٦: النســاء[





                                                                                       

أسد . سعد بن الربيع األنصاري اخلزرجي، عقيب، بدري، كان أحد نقبا األنصار، تويف يف غزوة أحد)١(
 . ٢/٤٣٢الغابة 

 .  مبعناه ٦/٢٢٩، البيهقي ٥/٢٧٨، واالعتصام ٣/٤٤٩، والشفاء ٦/١١ شرح التجريد )٢(
 .  ٥/٢٨٢ بلفظ مقارب، واالعتصام ٣٦٤ املسند ص)٣(
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)٣٤٢( 





للصلب، وسهم بنت االبن إذا      سهم البنت الواحدة     :والنصف(: مسألة
  مل تكن بنت(&βÎ)uρ ôMtΡ%x. Zοy‰Ïm≡uρ $yγn=sù ß#óÁÏiΖ9$# 4^ 

]١١: النساء[


ألخت ألب وأم، وهو أيضا لألخـت ألب إذا مل          ا سهم   ووه(: مسألة
�îτâ#) (&ÈβÎ)ألب وأم أخـت   تكن   ö∆$# y7 n=yδ 

}§ øŠs9 …çµ s9 Ó$s!uρ ÿ…ã&s!uρ ×M ÷z é& $ yγn=sù ß# óÁ ÏΡ $ tΒ x8 t�s? 4^ ]١٧٦: النساء[



)وهو سهم الزوج إذا مل يكن للزوجة ولد    (: مسألة
&* öΝ à6s9uρ ß# óÁ ÏΡ $ tΒ x8 t�s? öΝ à6ã_≡ uρ ø—r& βÎ) óΟ ©9  ä3tƒ £ ßγ©9 Ó$s!uρ 4^]١٢: النساء[


) سهم الزوج إذا كان للزوجة ولـد       :عبوالر(: مسألة

& βÎ*sù tβ$ Ÿ2  ∅ ßγs9 Ó$s!uρ ãΝ à6n=sù ßì ç/ ”�9$# $ £ϑÏΒ z ò2t�s? 4^ ]١٢: النساء[
)ات إذا مل يكن للزوج ولد     وهو سهمها وسهم الزوج   (: مسألة
& ∅ ßγs9uρ ßì ç/ ”�9$# $ £ϑÏΒ óΟ çF ø.t�s? βÎ) öΝ ©9  à6tƒ öΝ ä3©9 Ó‰ s9uρ 4^ ]١٢ :النساء[
)والثمن سهم الزوجة أو الزوجات إذا كان للزوج ولد        (: مسألة
&βÎ*sù tβ$ Ÿ2 öΝ à6s9 Ó$s!uρ £ ßγn=sù ß ßϑ›V9$# $ £ϑÏΒ Λä ò2t�s? 4^]١٢: النساء[
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)٣٤٣( 


)هم مث بنوهم وإن نزلت درجت     ، أقرب العصبات البنون  (:  مسألة


) وإن عال األِب أب، مث اجلدمث األب(: مسألة
بن  مث األخ ألب، مث ابن األخ ألب وأم، مث ا          ،مث األخ ألب وأم   (: مسألة

،  وأم  ألبِ  العم  مث العم ألب، مث ابن     ، ألب وأم  خ ألب وإن سفل، مث العم     األ
 مث ابن العم    ـ  ألب وإن ب عد(

 واألصل









 ) وهو أبعد العصبات   ة،مث موىل العتاق  (: مسألة

#))(() ١(
#




                                                                                       

  .٦/٢٤٠، والبيهقي ٤٩٥٠، وابن حبان رقم٤/٣٤١ واملستدرك، وأصول األحكام، ٥/٤٤شرح التجريد  )١(
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)٣٤٤( 

#
)١( $

)٢(
 كان  فإن مل يكن هناك أهل سهام     وللعصبات ما بقي من السهام    (: مسألة

#)املرياث للعصبة، وأوالهم أقرم إىل امليت     
))(() ٣(.




  وكذلك ،نثينيمىت اجتمع البنات والبنون كان للذكر مثل حظ األُ        و(: مسألة
&ÞΟ)أوالد البنني  ä3ŠÏ¹θ ãƒ ª!$# þ’ Îû öΝ à2Ï‰≈ s9÷ρ r& ( Ì�x.©%#Ï9 

ã≅ ÷VÏΒ Åeá ym È÷u‹sVΡW{ ]١١: النساء[ ^4 #$
ألخوات إذا استووا يف القـرب إىل       خوة وا وكذلك حكم اإلِ  (: مسألة
(&βÎ)امليــت uρ (#þθ çΡ% x. Zοuθ ÷z Î) Zω% ỳ Íh‘ [!$ |¡ ÎΣuρ Ì�x.©%#Î=sù ã≅ ÷WÏΒ 

Åeá ym È÷u‹s[ΡW{ ]١٧٦: النساء[ ^#$
) عصبة مع البنات   ، أو ألب  ،واألخوات ألب وأم  (: مسألة


#

                                                                                       

، ٦/٢٤١، والبيهقي ٨٧٦ رقم٢٤/٣٥٤ وأصول األحكام، واملعجم الكبري ،٦/٣٦ شرح التجريد )١(
 .  ٨٨٤ رقم٢٤/٣٥٦، واملعجم الكبري ٦٩٩٣ رقم٤/٨٦، والنسائي ٤/٤٠١وشرح معاين اآلثار 

 . ، وأصول األحكام ٦/٣٦ شرح التجريد )٢(
احلبري ، وتلخيص ٦/٢٣٨، وأصول األحكام، والبيهقي ٣/٤٥٥، والشفاء ٥/١٢ شرح التجريد )٣(

 . ١٣٤٧ رقم٣/٨١
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  المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني.  د:تحقیق،  َجْعفر بن أحمد بن أبي یحیى َعْبدالسَّالم العالمة شمس الدین :تألیف

  صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣ الثانیةالطبعة 
www.almahatwary.org 



 

)٣٤٥( 

)١( $
))(() ٢( 

 البنة  ع ابن العم، وال    وال البنة العم م    ،وال مرياث للعمة مع العم    (: مسألة
((#)األخ مع ابن األخ 

((


 ماتت   كما لو  ، املال بالسهام مل يبق للعصبات شيء      قِرغوإذا است (: مسألة
، فللزوج النصف ؛   ألب وأم  خوةًإ و ، وأخوين ألم  ، وأما ،امرأة وتركت زوجا  

 ؛)٣(خـوة ألب وأم وال شـيء لإل ، ولألخوين من األم الثلثُ،  ولألم السدس 
) املسألة تسمى املشتركة    ومل يبق عن السهام شيء هلم، وهذه       ،ألم عصبة 


# ))((


 $

)٤( ؛
                                                                                       

 . تقدم)١(
 ٢/٤٤٦، وسنن الدارمي ٥/٢٧٩، واالعتصام ٣/٤٥٤، وأصول األحكام، والشفاء ٣٦٤ املسند ص)٢(

 .  عن زيد بن ثابت ٢٨٨١رقم
جيعلوا كلهم أوالد أم؛ الشتراكهم باإلدالء ا وتلغى قرابتهم :  وبه قال أبو حنيفة وأمحد وقال الشافعي)٣(

 . مالك باألب، وبه قال
، ومصنف عبدالرزاق ٥/٢٨٩، وأصول األحكام، واالعتصام ٣/٤٥٥، والشفاء ٦/٢٤ شرح التجريد )٤(

 .  ٦/٢٥٧، والبيهقي ١٠/٢٥١
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)٣٤٦( 


)١(


 الباقي د عن ذوي السهام ومل يكن عصبة، رإذا بقي من املال شيٌء(: لةمسأ

) شيء  عليهما در إال الزوجني فإنه ال ي     ،على ذوي السهام على مقادير سهامهم     
&(#θ ä9'ρ é&uρ ÏΘ% tnö‘ F{ $# öΝ åκÝÕ ÷èt/ 4’ n< ÷ρ r& 

<Ù÷èt7Î/ ^ ]٧٥: األنفال[
#

)٢(








، وألمـه    كان البنته النصف   ،فإذا مات رجل وترك ابنته وأمه     (: سألةم
السدس   وما بقي ر ،ا، مث على هذا القياس          دعليهما، فيكون املال بينهما أرباع 

)جيري الكالم يف الرد   
 

                                                                                       

 .١٠/٢٥٢، ومصنف عبدالرزاق ٣/٤٥٦، والشفاء ٦/٢٤ شرح التجريد )١(
، والبيهقي ٦/٢٥٠، ومصنف ابن أيب شيبة ٥/٢٩٨، وأصول األحكام، واالعتصام ٦/٣٨شرح التجريد  )٢(

٦/٢١٥ . 
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)٣٤٧( 





 ، بني أهل تلك السهام    سم املالُ  على املال قُ   ام السه وإذا زادتِ (: مسألة

 ، زوجات وتركَت كاملرأة إذا مات،ه من النقص واحد منهم حصتودخل على كلِّ 
؛ وأختني ألب وأم   ، وأختني ألم  ،اوأم  فللزوج النصف ولألختني ،، ولألم السدس 

 سـتة،    فيكون أصلها من   ،، ولألختني من األب واألم الثلثان     من األم الثلثُ  
) بينهم على عشرة سهام    ىل عشرة فتقسم التركةُ   إوتعول  







 $)١( $ 
--)٢(

ـ  ،ا تركت زوجا  وكذلك الكالم إذ  (: مسألة ـا ألب وأم    ،ا وأموأخت ، 
وجد  ولألم الثلثُ  ا، فللزوج النصف ،    وللجـد   ، ولألخت ألب وأم النصف ،

فيكون أصل املسألة من ستة، وتعول إىل تسعة، وعلى هذا النحـو             السدس ،
)جيري الكالم يف مسائل العول    


                                                                                       

 .  ٥/٣٠٨، وأصول األحكام، واالعتصام ٣/٤٧١، والشفاء ٦/٤٦، وشرح التجريد ٣٦٨ املسند ص)١(
 .  ٥/٣٠٨، وأصول األحكام، واالعتصام ٣/٤٧٤، والشفاء ٦/٤٦، وشرح التجريد ٣٦٦ املسند ص)٢(

ــة ل المرضــیة الروَضة البھــیَّ ــرحـ  في المسـاـئ ـــ ــ  . نكـت العبادات ش
  المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني.  د:تحقیق،  َجْعفر بن أحمد بن أبي یحیى َعْبدالسَّالم العالمة شمس الدین :تألیف

  صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣ الثانیةالطبعة 
www.almahatwary.org 



 

)٣٤٨( 


ال توارث بني أهل ملتني، وال توارث بني أهل ملـة اإلسـالم      (: مسألة

((#)والكفار، وكذلك سائر امللل   
(() ١(


#))

(( .


  خطأً  ال من املال وال من الدية، والقاتلُ       ، عمدا لُوال يرث القاتِ  (: مسألة
#))٢(يرث من املال دون الدية    

)) 

، 
(( )٣(

،)وال يرث أحد من املماليك    (: مسألة


                                                                                       

، ومعناه يف البيهقي ٥/٣٣٥، وأصول األحكام، واالعتصام ٣/٤٤٤، والشفاء ٦/٦٢ شرح التجريد )١(
 .  ٦/٢٨٣، ومصنف ابن أيب شيبة ٦/٢٥٣

 فأما املال فقد اختلفوا فيه فذهب أبو حنيفة وأصحابه والشافعي إىل أنه ال يرث منه كقاتل العمد )٢(
 .وذهب مالك إىل أنه يرث املال وال يرث الدية مثل قولنا 

 .  ٦/٢٢١، والبيهقي ٥/٣٣٥، وأصول األحكام، واالعتصام ٦/٦٢ شرح التجريد )٣(
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)٣٤٩( 

، وإمنا يرثه ورثته    ِهوال توارث بني ابن املالعنة وبني املالعن ألم       (: مسألة
)ن قبل أمه  م


 $

))


(() ١(.


، كان كل واحـد     الً من مات منهم أو    معلَم ي لَ و  قوم قِرإذا غَ (: مسألة
 قَمنهم ير أنه مات أوالً،     د       مث ورث منه من غرق معه، مثاله أب غرقـا    وابن 

  وكان لألب ابن    ا، وخلـف األ     آخر، ولالبن الغريق ابنب دينـارين   أيض، 
الً كان املال بـني      فإنك إن قدرت موت األب أو      ،وخلف االبن ستة دراهم   

 لكل واحد دينار، وإذا قدرت موت االبن        ،ابنه الغريق واالبن اآلخر نصفني    
 والباقي لولده الذي هو ابـن االبـن         ، وهو درهم  ،يه السدس أوالً كان ألب  

 فريثـه ابنـه   ،وإذا قدرت موما معا كان يف يد األب دينار ودرهم     ،  الغريق
 وعلى هذا   .الذي مل يغرق، ويف يد ابنه الغريق دينار ومخسة دراهم فريثها ابنه           

)ريهـوغ والذين ميوتون معا باهلدم      ، ائر الغرقى ـالنحو جيري الكالم يف س    
 $

                                                                                       

 .  ٦/٢٥٨، ومعناه يف البيهقي ٥/٣٢٩، وأصول األحكام، واالعتصام ٦/٥٨ شرح التجريد )١(
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)١(
# :))

(() ٢(.









 حنو أن يتزوج اوسـي      ،اوس يرثون باألنساب من جهتني    (: مسألة

 ترث ولدها هذا، من حيث إا أم، ومن         ابنته، فيولد منها ولد، فإن هذه األم      
ا أخت له أيضا، فإذا مل يكن هنالك من حيجبها ورثت الثلث لكوا             إحيث  

ا   وا،  أما أختوإن كان معها أخ للميت ورثت السدس       . ورثت النصف لكو
 ا أما، فقد حجبت نفسها من الثلث إىل السدس       لكو(

 $)٣(


                                                                                       

 .  ٥/٣٢٣، واالعتصام ٦/٥٣، وشرح التجريد ٣٧١ املسند ص)١(
 .  ٢٧٠٣، وابن ماجه رقم٥/٣٢٥، وأصول األحكام، واالعتصام ٦/٥٣ شرح التجريد )٢(
 .  ٥/٣٣١، وأصول األحكام، واالعتصام ٦/٥٩تجريد ، وشرح ال٣٧٠ املسند ص)٣(
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)٣٥١( 








)وال يتوارثون بنكاح ال جيوز يف اإلسالم      (: مسألة


 $

)١(


 فـإن   ،اخلنثى هو الذي يكون له ذكر كالرجل، وفرج كاملرأة        (: مسألة
ه من الذكر فحكمه حكم الذكور، وإن سبق من الفـرج فحكمـه            سبق بولُ 

 نصف نصيب   : ومرياثه ،ناث، وإن خرج منهما معا كان خنثى لبسة        اإل حكم
#))٢( ونصف نصيب األنثى   ،الذكر

# ))(() ٣( $
))

                                                                                       

 .  ٥/٣٣١، وأصول األحكام، واالعتصام ٦/٥٩، وشرح التجريد ٣٧٠ املسند ص)١(
 . قال أبو حنيفة له أقل النصيبني من مرياث الذكر وهو إما سهم الذكر أو سهم األنثى )٢(
 .  ٤/٤١٧، ونصب الراية ٦/٢٦١بيهقي ، وال٥/٣١٩، وأصول األحكام، واالعتصام ٦/٥١شرح التجريد  )٣(
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)٣٥٢( 

(() ١(












-

-
  األنثى، وإن كان يف مسألة يسقط فيها الذكور فله نصف نصيب         (: مسألة

األولمثال )وإن كان يف مسألة يسقط فيها اإلناث فله نصف نصيب الذكر          





ومثال الثانية


                                                                                       

 .  ٥/٣١٩، وأصول األحكام، واالعتصام ٦/٥١، وشرح التجريد ٣٧٢ املسند ص)١(

ــة ل المرضــیة الروَضة البھــیَّ ــرحـ  في المسـاـئ ـــ ــ  . نكـت العبادات ش
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)٣٥٣( 





ه له، فريثه بالتعصيب إذا مل يكـن         كان والؤ  هومن أعتق مملوكَ  (: مسألة

)للميت عصبة، وال شيء لعصبة مواله مع عصبته    
#))(() ١(



)املوىل مع ذوي سهام امليت ما أبقت السـهام        وترث عصبة   (: مسألة


#

 
 وال شيء لذوي سهام مـواله مـع ذوي سـهامه، أو ذوي            (: مسألة

؛)أرحامه



  وارثًا سوى ذوي سهام مواله، كان املرياث        امليت فإن مل يتركِ  (: مسألة

وإمنا)هلم
                                                                                       

، والبخاري ٣١٧، ٥/٣١٥، واالعتصام ٣/٩٠، وأصول األحكام، والشفاء ٥/٤٤ شرح التجريد )١(
 . ٢٠٧٦ رقم ، وابن ماجه٣٩٢٩، وأبو داود رقم٢١١٢، والترمذي رقم١٥٠٤، ومسلم رقم٢٥٧٦رقم
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)٣٥٤( 





 أو  ،هنقْتع الذكور، إال من أَ    مع وليس لإلناث من الوالء شيءٌ    (: مسألة
) من أعتقنه  ء أو جر وال   ،هنقْتعأعتقه من أَ  








قلنا :#
))((

 وأما 



# ))((. 
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)٣٥٥( 

 


والعمات  وأوالد األخوات، ، هم أوالد البنات   )١(وذوو األرحام (: مسألة
 وال ذوي   واخلاالت، ومن جرى جمراهم من األقارب الذين ليسـوا بعصـبات          

&(#θ)ماـسه ä9'ρ é&uρ ÏΘ% tnö‘ F{ $# öΝ åκÝÕ ÷èt/ 4’ n< ÷ρ r& 

<Ù÷èt7Î/ ^]٧٥: األنفال[
#

))(( :))
(()٢(. #)٣(

#)٤(
يـه،  وا حبسب قـرم إل    ثُِر وارثًا سواهم و   وإذا مل يترك امليت   (: مسألة
ـ مرجل مات وترك ع   : مثاله .ي به ِلد واحد منهم نصيب من ي     ويأخذ كلُّ  ته، 

) ألا تديل بـاألم ؛ه الثلث ألا تديل باألب، وخلالِت؛وخالته، فلعمته الثلثان 
 $))

(( .
                                                                                       

 .عند الشافعية ومالك أن بيت املال مقدم على ذوي األرحام واشترطت الشافعية بأن يكون بيت املال منتظما  )١(
، وأصول األحكام، والترمذي ٥/٢٩٨، واالعتصام ٣/٤٦٠، والشفاء ٦/٣٨ شرح التجريد )٢(

 .  ٤/٨٦والدار قطين ، ٦/٢٤٣، والبيهقي ٢٦٣٤، وابن ماجه رقم٢٩٠١، وأبو داود رقم٢١٠٤رقم
 . مبعناه ٦/٢١٥، والبيهقي ٥/٢٩٨، وأصول األحكام، واالعتصام ٦/٣٨ شرح التجريد )٣(
، وأبو ٦/٢٧٢، ومصنف بن أيب شيبة ٥/٣٢٩، وأصول األحكام، واالعتصام ٦/٣٩ شرح التجريد )٤(

 .  ٦/٢٥٩، والبيهقي ٢٩٠٧داود رقم
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)٣٥٦( 

)١(


وكذلك لو ترك بنت بنته، وبنت أخته، كـان لبنـت بنتـه             (: مسألة
ـ   . فكأنه ترك بنتا وأختا    ،النصف، ولبنت أخته النصف    زيـل  ذا التن وعلى ه
)جيري الكالم يف ذوي األرحام   

 $))
(() ٢(.

: لـفص











                                                                                       

 .  ٥/٢٩٩تصام ، وأصول األحكام، واالع٦/٤١ شرح التجريد )١(
 .  ٥/٢٩٩، واالعتصام ٣/٤٦١، وأصول األحكام، والشفاء ٦/٤١، وشرح التجريد ٣٦٨ املسند ص)٢(
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فجهاد الكفـار    . البغاةِ ، وجهاد  الكفارِ جهاد:  ضربان اجلهاد(: مسألة

 وهو  جيب على كافة املسلمني، سواء كان يف الزمان إمام أم ال،          : أحدمها  : ضربان
 ِصقْأن يالكفَّ د ار عن  عهمف فإنه جيب على الكافة د     ، اإلسالم لقتال املسلمني    دار 

)دار اإلسالم 



مع اإلمام أو من يلي من قبله، وهو غزو  ال جيب إال :والثاين(: مسألة

)الكفار إىل ديارهم   &≅ è% tÏÿ̄=y⇐ ßϑù=Ïj9 z ÏΒ É>#t�ôãF{ $# 

tβöθ tãô‰ çGy™ 4’ n< Î) BΘöθ s% ’ Í< 'ρ é& < ù̈' t/ 7‰ƒÏ‰ x© öΝåκtΞθ è=ÏG≈ s)è? ÷ρ r& tβθ ßϑÎ=ó¡ ç„ ( βÎ*sù (#θ ãè‹ÏÜè? ãΝä3Ï?÷σãƒ 

ª!$# #·�ô_ r& $ YΖ |¡ ym ( βÎ) uρ (#öθ ©9uθ tGs? $ yϑx. Λä øŠ©9uθ s?  ÏiΒ ã≅ ö6 s% ö/ä3ö/ Éj‹ yèãƒ $ ¹/#x‹ tã $ VϑŠÏ9r& ∩⊇∉∪^ 
# .]١٦: الفتح[

     
#)١(


 أن يقـدم  ، الكفار يف دار احلرب    ذا أراد حماربةَ   إ وينبغي لإلمامِ (: مسألة

الدعوة هلم إىل اإلسالم، فإن أجابوا إىل ما يدعوهم إليه من اإلسالم كـانوا              
 ذمة، فإن أجابوا إىل ذلـك       لَه عليهم أن يكونوا أَ    ضر ع وبمسلمني، وإن أَ  

وجرت عليهم أحكام اإلسالم    ، وضربت عليهم اجلزية   ،وا وما هم عليه   كُِرت . 
                                                                                       

 .  مبعناه ٩/٤١، والبيهقي ١٦٩ أصول األحكام، ومسند الشافعي ص)١(
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)٣٥٨( 

ـ  و، فإن ظفر م، قتل مقاتليهم مقبلني ومدبرين       ،وا ذلك حوربوا  بوإن أَ  از ج
أسر نسائهم   هم وسيب وأمواهلم هـم الِد بِ  واستباحةُ . وأوالدهم.  ـ قْوال ي لُت 

الصيب   ـ قَ منهم، وال املرأة وال الشيخ اهلرم وال الراهب املتخلـي إال أن ي ل اِت
أحد   يمة    وال ميثل  ،ر عني  منهم، وال تغو بآدمي وال ،  طَقْ وال يشجر إال أن    ع 

 $)يكون فيه مضرة  
#

))#

#



(() ١(.




#
) ٢(
وقلنا

                                                                                       

، ٥/٤٥٥، وأصول األحكام، واالعتصام ٣/٥٣٢والشفاء ، ٦/٢٦٠، وشرح التجريد ٣٥١املسند ص)١(
 .  ٩/٤٩ بلفظ مقارب، والبيهقي ١٧٣١ومسلم رقم

، ٣٨٢، ومسلم رقم٢٧٨٤، والبخاري رقم٥/٤٥٩، واالعتصام ٣/٥٣٥ أصول األحكام، والشفاء )٢(
 .  ١/٤٠٥، والبيهقي ٢٦٣٤، وأبو داود رقم١٦١٨والترمذي رقم
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)٣٥٩( 




#

) ١( $))

(()٢(وأما  وأمـا





 وإمنا
#))(() ٣(.

 به،  لَِت أحدا من املسلمني قُ    لَت منهم أسريا وكان قد قَ     ذَِخومن أُ (: مسألة
   وإن كان قد جراقْ ح توإن مل يكن فَ   ،   منه صفعل به اإلمام    ، شيئًا من ذلك   لَع 
   أو إطالق  ٍسما يرى من حب ،           ومل جيز قتله إال أن يظهر منه بعد األسر كيـد  

 ) لإلمامه فيجوز حينئذ قتلُ   ، قائمةً سالم، وتكون احلرب  لإل



                                                                                       

 .  بلفظ مقارب ١٧٦٦، ومسلم رقم٥/٤٦٠، واالعتصام ٣/٥٣٥ أصول األحكام، والشفاء )١(
 . ، وأصول األحكام٥/٤٦٠، واالعتصام ٣/٥٣٦، والشفاء ٣٥٥-٣٥٤ ص املسند)٢(
، واملعجم ٩/٩٠، والبيهقي ٣/٢٢٥، وأصول األحكام، وشرح معاين اآلثار ٦/٢٦٦ شرح التجريد )٣(

   .١٨٦٤ رقم٤/١٠٣، وتلخيص احلبري ٢٧٢٨، ومسند أمحد رقم١١٥٦٢ رقم١/٢٢٤الكبري 
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&$ oΨ ö; tF x.uρ öΝ Íκö�n=tã !$ pκ�Ïù ¨βr& }§ øÿ̈Ζ9$# Ä§ øÿ̈Ζ9$$ Î/^& yyρ ã�àf ø9$#uρ 

ÒÉ$ |Á Ï% 4^]٤٥: املائدة[ $
)١(قلنا

#
)٢( $

)٣(قلنا



 $
))(() ٤(

  فأمـا 


#)٥(


 ، وكان فيها شيء معني لرجل ومىت ظفر بأموال أهل احلرب(: مسألة
 وإن وجده بعد ، كان له أخذه قبل قسمة الغنائم بغري شيء يدفعه،مسلم

                                                                                       

  .بلفظ قريب ٣/٥٩٨، والشفاء ٦/٢٥٩شرح التجريد  )١(
 . ، وأصول األحكام٣/٢٦٦، والشفاء ٦/٢٥٦شرح التجريد  )٢(
 . أمر ببناء حبس يف البصرة وحبس يف الكوفة ) ع(روي أن عليا : ٣/٣٠٧، والشفاء ٦/٢٥٩شرح التجريد  )٣(
 . ، وأصول األحكام ٦/٢٨٣، وشرح التجريد ٣٥٩املسند ص )٤(
 . ٢/٢٥٥صول األحكام، وسرية ابن هشام ، وأ٣/٥١٧، والشفاء ٦/٢٥٨ شرح التجريد )٥(

ــة ل المرضــیة الروَضة البھــیَّ ــرحـ  في المسـاـئ ـــ ــ  . نكـت العبادات ش
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أما )القسمة كان أوىل به، إذا دفع قيمته إىل من صار يف نصيبه


 وإمنا 



         &Ï!#t�s)àÿù=Ï9 

tÌ�Éf≈ yγßϑø9$# tÏ%©!$# (#θ ã_ Ì�÷z é&  ÏΒ öΝ ÏδÌ�≈ tƒ ÏŠ óΟ ÎγÏ9≡ uθ øΒr&uρ tβθ äótGö6 tƒ WξôÒ sù zÏiΒ «!$# 

$ ZΡ≡ uθ ôÊÍ‘ uρ^ ]٨ :احلشر[
#

.#
)))٢ ()))١(


         
 

        # ))
(() ٣( 

 من املسلمني أمانا لبعض الكفار صح عقـده،         وإذا عقد رجلٌ  (: مسألة
 ومل يجألَ ز ٍدح وال جيوز ، وجيب أن يكون األمان إىل مدة مضروبة   ، أمانه  نقض 

                                                                                       

 . ٢٢٩خمتار الصحاح ص.  الربع الدار يعينها حيث كانت ومجعها رباع، وربوع، وأرباع، وأربع)١(
 . ٦/٢١٨، والبيهقي ١٥١١، والبخاري رقم٣/٦٠٧، والشفاء ٢/٦٣شرح التجريد  )٢(
 . ٣/٢٦٣ بلفظ مقارب، وشرح معاين اآلثار ٣/٦٠٦الشفاء  )٣(

ــة ل المرضــیة الروَضة البھــیَّ ــرحـ  في المسـاـئ ـــ ــ  . نكـت العبادات ش
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  أن يكون مؤابد(؛& ÷βÎ) uρ Ó‰ tnr& z ÏiΒ šÏ.Î�ô³ ßϑø9$# x8 u‘$ yf tF ó™$# 

çνö�Å_ r' sù 4®L ym yì yϑó¡ o„ zΝ≈ n=x. «!$# ¢Ο èO çµ øóÎ=ö/ r& …çµ uΖ tΒù' tΒ 4^ ]٦: التوبــة[
 $#))



 (()١(قلنا


& çνö�Å_ r' sù 4®L ym yì yϑó¡ o„ zΝ≈ n=x. «!$# ^ ]٦: التوبة[

&(#þθ ‘ϑÏ?r' sù öΝ ÎγøŠs9Î) óΟ èδy‰ ôγtã 4’ n< Î) öΝ ÍκÌE£‰ ãΒ 4^ ] التوبـة :
٤[#)٢(







 وهي مـا    :الغنيمة: أحدها،  وما يؤخذ من الكفار ثالثة أقسام     (: مسألة
ـ            علـى   هيأخذه ااهدون هلم بالسيف، ففيه اخلمس، وتقسم أربعـة أمخاس

))٣(الغامنني، للراجل سهم وللفارس سـهمان     
#

                                                                                       

 . ، وأصول األحكام٣/٥٥٧، والشفاء ٦/٢٧٧شرح التجريد  )١(
 .  ، وأصول األحكام٦/٢٧٥شرح التجريد  )٢(
 .للفارس ثالثة أسهم :  قال الشافعي ومالك)٣(
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& öΝä3rOu‘÷ρr&uρ öΝåκyÎö‘r& öΝèδt�≈tƒÏŠuρ öΝçλm;≡uθøΒr&uρ^ ]٢٧: األحزاب[وإمنا
& * (#þθ ßϑn=÷æ$#uρ $ yϑ̄Ρr& Ν çGôϑÏΨ xî  ÏiΒ &óx« ¨βr' sù ¬! …çµ|¡çΗè~ 

ÉΑθß™§�=Ï9uρ “Ï%Î!uρ 4’n1ö�à)ø9$# 4’yϑ≈tGuŠø9$#uρ ÈÅ3≈|¡yϑø9$#uρ Ç∅ö/$#uρ È≅‹Î6¡¡9$#^ ]٤١: األنفال[
أحدها


والثاين:#


#

#
#))

((.
#)١(والثالث:

##


)٢( $))
#

                                                                                       

، ٢٩٢٦، وأصول األحكام، وفتح الباري رقم٣/٦١٠ بلفظ مقارب، والشفاء ٢/٥٧شرح التجريد  )١(
 .  ٦/٣٠٣، والبيهقي ١٤د رقم، ومسند أمح٦٧٥٢ ورقم٣٧ومسند أيب يعلى رقم

 . ٣/٢٣٥، وشرح معاين اآلثار ٢/٤٨٧، واألحكام ٢/١٠١شرح التجريد  )٢(

ــة ل المرضــیة الروَضة البھــیَّ ــرحـ  في المسـاـئ ـــ ــ  . نكـت العبادات ش
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#(() ١(والرابع

#واخلامس  والسـادس
 $  $ 

& * (#þθ ßϑn=÷æ$#uρ $ yϑ̄Ρr& Ν çGôϑÏΨ xî  ÏiΒ &óx« ¨βr' sù ¬! …çµ |¡ çΗè~ ÉΑθ ß™§�=Ï9uρ^ ]ــال : األنف

٤١[)٢(
: لـفصــ

& * (#þθ ßϑn=÷æ$#uρ 

$ yϑ̄Ρr& Ν çGôϑÏΨ xî  ÏiΒ &óx« ¨βr' sù ¬! …çµ |¡ çΗè~^. 
#))

((.))
(() ٣(#))
(() ٤(

 $)٥(
$) ٦(

                                                                                       

 . ، وأصول األحكام ٢/١٠٢شرح التجريد  )١(
 . ١٢٦٦٠ رقم١٢/١٢٤، وأصول األحكام، ومعناه يف املعجم الكبري ٣/٦١٦، والشفاء ٢/٤٨٨األحكام  )٢(
، ونصب الراية ٤/١٥٢، والبيهقي ٣/٦١٨كام، والشفاء ، وأصول األح٦/٩٦شرح التجريد  )٣(

 . ٢/١٨٢، وتلخيص احلبري ٢/٣٨٠
 . ٢/٣٨٠، وأصول األحكام، ونصب الراية ٦/٩٦ شرح التجريد )٤(
 .  ٣/٦١٨، والشفاء ٦/٩٦، وشرح التجريد ٢/٤٨٧ األحكام )٥(
 . ٨٢ املنتخب ص)٦(

ــة ل المرضــیة الروَضة البھــیَّ ــرحـ  في المسـاـئ ـــ ــ  . نكـت العبادات ش
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 $)١(
ــا قلن

#
))((
))

(() ٢(وقلنا
# 

)٣(#
)٤(#

)٥(


 ،إما فرس : ولإلمام أن يأخذ منها الصفي لنفسه، وهو شيء واحد        (: مسألة
) من شاء قبل القسمةلَفِّن أو سيف، وله أن ي،أو درع

#
                                                                                       

 .  ١/٦٠٢، وأصول األحكام، والشفاء ٢/٩٨شرح التجريد  )١(
 ٧١٧٩، ومسند أيب يعلى رقم٣/٢٢٩، وأصول األحكام، وشرح معاين اآلثار ٦/٩٤شرح التجريد  )٢(

 .  ))يأخذه أحدكم من جعبته((: بلفظ
، والدار قطين ٥/٥٣٠، واالعتصام ٣/٦٠٤، وأصول األحكام، والشفاء ٦/٢٩٥شرح التجريد  )٣(

 .  ٣/٤١٧، ونصب الراية ٤/١٠٧
 . ، وأصول األحكام ٥/٥٣١ واالعتصام ،٦/٢٩٥شرح التجريد  )٤(
، وابن ماجه ٢٧٣٥، وأبو داود رقم١٥٥٤، والترمذي رقم٣/٦٠٤، والشفاء ٦/٢٩٦شرح التجريد  )٥(

 .  ٦/٤٨٨، واملصنف البن أيب شيبة ٣/٤١٣، ونصب الراية ٤٨١١، وابن حبان رقم٢٨٥٤رقم

ــة ل المرضــیة الروَضة البھــیَّ ــرحـ  في المسـاـئ ـــ ــ  . نكـت العبادات ش
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)٣٦٦( 

)١(#
)٢( قلنـا 

 $#
)٣(

 من النساء والصبيان واملماليك وكانت       أحد  القتالَ رضوإذا ح ( :سألةم
، أعطاهم اإلمام ما يرى، على قدر عنايتهم، ومل يضرب هلم فيهـا             هلم عنايةٌ 

اسهم(#






أماو
)٤(# 

)٥()٦(
                                                                                       

 . ٣/٢٣٥اه يف شرح معاين اآلثار ، وأصول األحكام، و معن٣/٦٠٠، والشفاء ٦/٢٩٢ شرح التجريد )١(
، ٢٨٠٨، وابن ماجه رقم١٥٦١، والترمذي رقم٥/٥٣١، واالعتصام ٦/٢٩٢شرح التجريد  )٢(

 . ٢٥٨٨ رقم٢/١٤١، واملستدرك ١٠٧٣٣ رقم١٠/٣٠٣، واملعجم الكبري ٦/٣٠٤والبيهقي 
 .  ٢٧٤٨قم بلفظ مقارب، وأبو داود ر٣/٥٩٥، والشفاء ٦/٢٩٣، وشرح التجريد ٣٥٦املسند ص )٣(
 . ١٨١٢، ومسلم رقم٥/٥٢٩، واالعتصام ٣/٦٠٢، والشفاء ٦/٢٩٤ شرح التجريد )٤(
 . ٢١٥القاموس ص. أثاث البيت، أو أردأ املتاع والغنائم:  الْخرثي بالضم)٥(
، واملستدرك ٩/٥٣، والبيهقي ٢٧٣٠،وأصول األحكام، وأبو داود رقم٦/٢٩٤ شرح التجريد )٦(

 . ٢٥٩٢ رقم٢/١٤٣
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)٣٦٧( 



 وهو ما يؤخذ من الكفار على وجه الصلح أو          : الفيء :والثاين( :مسألة

     اجلزية أو مال اخلراج، فإنه يرمصاحلهم،   ويصرف إىل  ، إىل بيت مال املسلمني    د 
أما)سمخوفيه الْ 


أماو 




 $



)١(  وإمنـا

: 
ها قبل القتال  عنها أهلُيِلج إذا أُ،ومن مجلة الفيء أرض الكفار( :مسألة

$!&)حيث يشاءهلم كان أمرها إىل اإلمام يضعها  tΒuρ 

u!$ sùr& ª!$# 4’ n? tã Ï&Î!θ ß™u‘ öΝ åκ÷]ÏΒ !$ yϑsù óΟ çF øÿy_ ÷ρ r& Ïµ ø‹n=tã ôÏΒ 9≅ ø‹yz Ÿωuρ 7U% x.Í‘ £ Å3≈ s9uρ ©!$# 

äÝ Ïk=|¡ ç„ …ã&s#ß™â‘ 4’ n? tã  tΒ â!$ t± o„ 4 ª!$#uρ 4’ n? tã Èe≅ à2 &óx« Ö�ƒ Ï‰ s% ∩∉∪^ ]٦: احلشر[
                                                                                       

 . ٢/٢٩٤، واالعتصام ١٩٧سند صامل) ١(
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)٣٦٨( 


#)١(

 والنصارى   من اليهود  ، من الرجال األحرار البالغني    ذُخؤ ت واجلزيةُ( :مسألة
ؤخذ من كل واحد من أغنيائهم يف        ت .)٢( الذين يقدرون على احملاربة    ،واوس

ومن كل واحد من أوساطهم أربعة وعشرون        .ا وأربعون درمهً  كل سنة مثانيةٌ  
)ثنا عشر درمهًا  اومن كل واحد من فقرائهم       .درمهًا

 $ األغنيـاء


)٣(
#

 فإنه يؤخذ منهم مثل ما يؤخـذ مـن          ،أما نصارى بين تغلب   ف( :مسألة
)صدقات املسلمني وأعشارهم من مجيع أصناف األموال     

#
)٤(

، فإذا جعل اإلمام سلب املقتول لقاتله كـان          السلَب :والثالث( :مسألة
هو ما ظهر على املقتول من فرس وسـالح     :بلًوالس .له، وعليه فيه اخلمس   

      وما جرى جمرى ذلك، فإنه      ، أو دراهم  ولباس، ودون ما هو باطن من دنانري 
                                                                                       

 . ٦/٢٨٣، والدر املنثور ٦/١٥٥، واخلازن والبغوي ١٥/٦٥، واأللوسي ١٤/٤٧، والطربي ٥/١٩٧فتح القدير  )١(
 . ال تصح اجلزية من غري أهل الكتاب : قال الشافعي )٢(
 . ٥/٤٦١أصول األحكام، واالعتصام  )٣(
 .  ٢/٣٦٢، ونصب الراية ٣/٥٣٧ الشفاء )٤(
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)٣٦٩( 

 ) بل هو من مجلة الغنيمة     ،ليس له 
#))

(() ١( وأما 


)٢(#
)٣( قلنـا: 


وقلنا




جيب على كافة املسلمني، سواء : أحدمها: قتال البغاة ضربان(:مسألة
كان ذلك مع اإلمام أو من دون إمام، وهو أن يكون دفعا لبغيهم عن 

و أن يقصد البغاة ناحية من نواحي املسلمني للقتال، فيجب املسلمني، حن
)قتاهلم ودفعهم بكل ما أمكن

 & βÎ) uρ Èβ$ tGxÿÍ←!$ sÛ z ÏΒ tÏΖ ÏΒ÷σßϑø9$# (#θ è=tGtGø% $# (#θ ßs Î=ô¹r' sù 

$ yϑåκs]÷� t/ ( .βÎ*sù ôM tót/ $ yϑßγ1 y‰ ÷nÎ) ’ n? tã 3“ t�÷z W{$# (#θ è=ÏG≈ s)sù ÉL ©9$# Èöö7s? 4®L ym uþ’ Å∀ s? #’ n< Î) Ì�øΒr& 
                                                                                       

، والبيهقي ٥/٤٩٧، وأصول األحكام، واالعتصام ٣/٥٦٤، والشفاء ٦/٢٩٠شرح التجريد  )١(
 بلفظه، والبخاري ٣/٢٢٧، وشرح معاين اآلثار ٦٩٩٥ رقم٧/٢٤٥، واملعجم الكبري ٦/٣٠٧

 .  بلفظ مقارب ١٥٦٢، والترمذي رقم١٧٥١، ومسلم رقم٢٩٧٣رقم
 . ٤/٤، ٣/٤٦٥، واالستيعاب ٢٣١، ٥/١٩٤يف أسد الغابة .ءمعاذ بن عمر بن اجلموح، ومعوذ بن عفرا: مها )٢(
، وسرية ٣/٣٥٢، والبداية والنهاية ١٧٥٢، ومسلم رقم٢٩٧٢، والبخاري رقم٦/٢٨٩رح التجريد ش )٣(

 .  يف حديث طويل وقضى بسلبه ملعاذ بن عمرو بن اجلموح ٢/٤٤٢ابن كثري 
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)٣٧٠( 

]٩: احلجرات[ ^4 #$!»   
          

       



 

 $ 


 اإلمام  إىل ديارهم للقتال، فهذا ال جيوز، إال مع البغاِةدص قَ:والثاين( :مسألة
 $)ِهِلبأو من يكون من قِ    


$ ، $


$  ،
$  ، $

))(()١(
ن هلم فئـة  وكين ال أ مدبرهم، إ  ، وال يقتلُ  ملُهِب مقْ والبغاة يقتلُ (: مسألة

)، حنو الرئيس أو املعقل أو املعسكر الذي ميتنعون فيه         )٢(إليهاون  يولُّ
                                                                                       

 .  ٥/١١٨، واملنتظم ٣/١٤٩، والكامل ٥/١٠ ، وأصول األحكام، وتاريخ الطربي٦/٢٧٨شرح التجريد  )١(
 . ال جيهز على العدو وال اجلريح وإن كان هلم فئة : قال الشافعي )٢(
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 $
)١(



)٢(  $

 $ :
 $ 

 $ 
 .

 


)٣(


به ويقسم اإلمام من أمواهلم ما حواه معسكرهم، مما استعانوا          (: مسألة
 ذراريهم  وال تسبى،على قتال أهل احلق، وال يتعرض ملا سوى ذلك من أمواهلم     

 $ ؛)وال نساؤهم 
  $


                                                                                       

  .٦١٥القاموس ص . جلَب الطعام: اِملريةُ بالكسر )١(
 . ٣/٥٨٧، وأصول األحكام، والشفاء ٦/٢٧٩شرح التجريد  ، و٣٥٨ املسند ص )٢(
 .  ٣/١٥٢، والكامل ٥/١٨، وتاريخ الطربي ٣/٥٩٨ األحكام، والشفاء ، وأصول٦/٢٨٣شرح التجريد  )٣(
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)١(  $
)٢(  $


  $


 

 
 

)٣(


ه بعد أن يسـتتاب      عن اإلسالم إىل الكفر وجب قتلُ      من ارتد (: مسألة
  ٤()ثالثًا فال يتوب(#))


(()٥(. #))(() ٦(. 

                                                                                       

 .  ٢/٣٦٢، وأصول األحكام، ومروج الذهب ٦/٢٧٩شرح التجريد  )١(
 . ، وأصول األحكام ٦/٢٧٩، وشرح التجريد ٣٦٠املسند ص )٢(
 .  ٣/٥٨٦، وأصول األحكام حبذف علمت وجهلنا، والشفاء ٦/٢٧٩شرح التجريد  )٣(
 . إذا ارتدت املرأة تسىب : بو حنيفةقال أ )٤(
، والبخاري ٥/١٣٦، واالعتصام ٣/٣٥٣، وأصول األحكام، والشفاء ٥/١٥٥شرح التجريد )٥(

 .  ٣/٥٣٨، واملستدرك ٨/١٩٥، والبيهقي ٤٠٥٩، والنسائي رقم١٤٥٨، والترمذي رقم٢٨٥٤رقم
، ٤٣٥١بو داود رقم ، وأ١٤٥٨، والترمذي رقم ٢٨٥٤، والبخاري رقم ٦/٢٨٩شرح التجريد  )٦(

 . ٢٥٣٥وابن ماجه رقم 
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وإمنا: 
&≅è% zƒÏ%©#Ïj9 (#ÿρã�xÿŸ2 βÎ) (#θßγtG⊥tƒ ö�xÿøóãƒ Οßγs9 $̈Β ô‰s% y#n=y™ ^]٣٨ :األنفال[


 $

)١(


 ماله بـني ورثتـه مـن        مِس بدار احلرب قُ   قِح أو لَ  لَِتوإذا قُ (: مسألة
 .)دون من هو كافر منهم    )٢(املسلمني

& ÞΟ ä3ŠÏ¹θ ãƒ ª!$# þ’ Îû öΝ à2Ï‰≈ s9÷ρ r& ( 
Ì�x.©%#Ï9 ã≅ ÷VÏΒ Åeá ym È÷u‹sVΡW{ ]١١: النساء[ ^4 #$

 $
  $

)٣(وقلنا: 
#))


(()٤(. 

                                                                                       

  .٥/١٣٧، واالعتصام ٣/٣٥٤، وأصول األحكام ، والشفاء ٦/٦٥، وشرح التجريد ٣٥٦املسند ص )١(
 . إن ماله موقوف إىل أن يعود وإال فهو للمصاحل : قال الشافعي )٢(
واملصنف البن أيب ، ٦/٢٥٤، والبيهقي ٥/٣٣٧، وأصول األحكام، واالعتصام٦/٦٥ شرح التجريد )٣(

  .٦/٢٦٩شيبة 
، والترمذي ٢٠، ومسلم رقم١٣٣٥، وأصول األحكام، والبخاري رقم٦/٢٦٣ شرح التجريد )٤(

 . ١٥٥٦، وأبو داود رقم٢٦٠٧رقم
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مل   من ماله قائم العـني      شيءٌ وإذا عاد من دار احلرب وقد بقي      (: مسألة

يسك فهو أوىل بههلَت(
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* **  
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